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VEDTAK I EFTAs OVERVÅKNINGSORGAN

nr. 261/12/COL

av 4. juli 2012

om kommunale skattetiltak, salg av fast eiendom og salg av elektrisk kraft til Verne 

(Island)

EFTAs OVERVÅKNINGSORGAN (heretter kalt Overvåkningsorganet) HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (heretter kalt EØS-
avtalen), særlig artikkel 61 nr. 3 bokstav c),

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåknings organ og en domstol 
(heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen), særlig artikkel 24,

under henvisning til overvåknings- og domstolsavtalen protokoll 3, særlig del I artikkel 1 nr. 2 og del II 
artikkel 4 nr. 4, artikkel 6, artikkel 7 nr. 5 og artikkel 8,

etter å ha oppfordret berørte parter til å framlegge sine merknader(1), og

ut fra følgende betraktninger:

I. FAKTISKE FORHOLD

1. Framgangsmåte

1)	 Etter kontakt før støtten ble meldt, meldte islandske myndigheter 1. september 2010 til 
Overvåkningsorganet sin hensikt om å gi statsstøtte til bygging av et datasenter i Reykjanesbær 
kommune (heretter kalt ”kommunen” eller ”Reykjanesbær”) i henhold til protokoll 3 del I artikkel 1 
nr. 3, ved brev mottatt og registrert av Overvåkningsorganet samme dag (dok. nr. 568140). 
Meldingen gjaldt unntak fra skatter og avgifter i forbindelse med bygging av et datasenter 
(”datasenteret”) utført av selskapet Verne Holdings ehf. (heretter kalt ”Verne”) i henhold til lov 
nr. 57/2010 og en avtale undertegnet 23. oktober 2009 (heretter kalt ”investeringsavtalen”).

2)	 Etter en inngående korrespondanse(2) underrettet Overvåkningsorganet islandske myndigheter 
ved brev av 3. november 2010 (dok. nr. 573997) om sitt vedtak om å innlede framgangsmåten 
fastsatt i overvåknings- og domstolsavtalen protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 2 med hensyn til støtte 
i forbindelse med Verne datasenter.

3)	 Overvåkningsorganets vedtak nr. 418/10/COL om å innlede undersøkelsen ble offentliggjort i Den 
europeiske unions tidende og EØS-tillegget til denne (”åpningsvedtaket”)(3). Overvåkningsorganet 
oppfordret berørte parter til å framlegge merknader til vedtaket. Ingen merknader ble mottatt fra 
berørte parter. 

4)	 Ved brev av 23. november 2010 og 4. januar, 18. januar og 2. februar 2011 (dok. nr. 578499, 
582634, 583705 og 585546) etterkom Overvåkningsorganet islandske myndigheters anmodning 
om å forlenge fristen for å framlegge merknader til vedtaket. 

(1) Offentliggjort i EUT C 25 av 27.1.2011, s. 6, og i EØS-tillegget nr. 4 av 27.1.2011, s. 22.
(2) Nærmere opplysninger om korrespondansen mellom Overvåkningsorganet og islandske myndigheter finnes i Overvåkningsorganets 

vedtak om å innlede formell undersøkelse, vedtak nr. 418/10/COL. Opplysninger om offentliggjøringen finnes i fotnote 1.
(3) Opplysninger om offentliggjøring finnes i fotnote 1. 
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5)	 Islandske myndigheter framla sine merknader ved brev av 28. februar 2011 (dok. nr. 589033). 
Overvåkningsorganet mottok ytterligere opplysninger fra islandske myndigheter 12. april 2011 
(dok. nr. 594276).

6)	 Saken ble drøftet på et møte avholdt 27. mai 2011 i Brussel mellom Overvåkningsorganet og 
islandske myndigheter, og ble fulgt opp av Overvåkningsorganet ved e-post av 1. juni 2011 
(dok. nr. 599862). Islandske myndigheter oversendte deretter opplysninger i to brev, det ene av 
21. juni (dok. nr. 601641) og det andre av 27. juni 2011 (dok. nr. 602133). 

7)	 Videre framla det nasjonale kraftselskapet (Landsvirkjun) separate tilleggsopplysninger ved brev 
av 20. juni 2011, mottatt av Overvåkningsorganet 23. juni 2011 (dok. nr. 601937), og ved brev 
mottatt av Overvåkningsorganet 16. januar 2012 (dok. nr. 621366). 

8)	 Ved brev av 28. september 2011 (dok. nr. 609826) trakk islandske myndigheter tilbake meldingen 
om støttetiltakene i forbindelse med byggingen av datasenteret. Overvåkningsorganet oversendte 
deretter et brev av 4. oktober 2011 (dok. nr. 609991), der det anerkjente at meldingen var trukket 
tilbake, og der det underrettet islandske myndigheter om at det i samsvar med protokoll 3 del II 
artikkel 8 nr. 2 ville avslutte den formelle undersøkelsen for de berørte tiltakene, men understreket 
at det ville fortsette undersøkelsen av tiltak knyttet til visse avtaler som var inngått med Verne i 
forbindelse med det planlagte datasenteret og som fortsatt er gjeldende.

9)	 Islandske myndigheter oversendte opplysninger ved brev av 25. oktober 2011 (dok. nr. 613209) 
som svar på Overvåkningsorganets ovennevnte brev av 4. oktober 2011. Islandske myndigheter 
framla deretter ytterligere opplysninger ved e-post av 30. april 2012 (dok. nr. 633398). 

10)	 Til slutt oversendte islandske myndigheter ytterligere oppklaringer knyttet til saken ved e-post 
av henholdsvis 14. og 24. mai 2012 (dok. nr. 634340 og 635757), etter en kort drøfting av saken 
på et møte mellom islandske myndigheter og Overvåkningsorganet i Brussel 2. mai 2012, og 
oversendte ytterligere dokumenter per e-post 1. juni 2012 (dok. nr. 636529).

2. Bakgrunn

2.1 Støttemottakeren

11)	 Verne Holdings ehf. er et privateid selskap som ble registrert på Island i juni 2007. Verne  
Holdings ehf. har tre heleide datterselskaper: Verne Global, Inc., som er registrert i USA, Verne 
Global Ltd., som er registrert i Det forente kongerike, og Verne Real Estate ehf., som ble registrert 
på Island i mars 2008(4).

12)	 Ifølge opplysninger gitt av islandske myndigheter eies Verne Holdings ehf. av en rekke 
minoritetsaksjonærer, hvorav de to største er Novator, en global investor, og Teha Investments 
S.a.r.l. Ifølge opplysningene fra islandske myndigheter har dessuten ledelsen en betydelig 
aksjeandel i Verne Holdings ehf.

2.2 Inngåtte avtaler

13)	 Ifølge meldingen som senere ble tilbakekalt, planla islandske myndigheter å gi støtte i henhold til 
Overvåkningsorganets retningslinjer for støtte til regional utvikling (heretter kalt ”retningslinjene 
for regionalstøtte”) til Verne i forbindelse med byggingen av datasenteret i en region som er 
støtteberettiget i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c), for å fremme regionutvikling 
i form av en rekke statlige og kommunale skatte- og avgiftsfritak i henhold til investeringsavtalen.

14)	 Drøftinger mellom islandske myndigheter og Verne som startet sent i 2008(5) (etter at finanskrisen 
rammet Island i oktober 2008), førte til en avtale som gav Verne en rekke skatte- og avgiftsfritak, 
nærmere bestemt investeringsavtalen. Ifølge islandske myndigheter ble det endelige utkastet til 
en intensjonsavtale for investeringsavtalen ferdig i april 2009, men intensjonsavtalen ble ikke 

(4) I dette vedtak omtales Verne Holdings ehf. og Verne Real Estate ehf. samlet som Verne. 
(5) Ifølge et internt notat av 23.10.2008 fra det islandske Næringsdepartementet, som ble godkjent av islandske myndigheter under 

forvaltningsprosedyren, hadde Verne kontaktet departementet rett før, med krav om ulike tiltak for å redusere risikoen og 
anleggskostnadene for selskapets investering i datasenteret: infrastruktur, direkte tilskudd, skatte- og avgiftslettelser (herunder 
momsfritak), og inngrep som statsgaranti og subsidierte kraftpriser ved driftsstart.
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undertegnet. Investeringsavtalen ble senere inngått 23. oktober 2009, da den ble undertegnet 
av administrerende direktør i Verne og en embetsmann fra Næringsdepartementet(6). 
Investeringsavtalens ikrafttredelse var betinget av at den ble godkjent av parlamentet, av styret 
i Verne og av Overvåkningsorganet. Et lovforslag som gav islandske myndigheter rett til å 
inngå investeringsavtalen med Verne, ble framlagt for Alltinget 12. desember 2009. Alltinget 
vedtok 7. juni 2010 lov nr. 57/2010 (”Verne-loven”), som gav Næringsdepartementet rett til å 
inngå en investeringsavtale med Verne på vegne av islandske myndigheter for flere formål, blant 
annet for å gi en rekke skatte- og avgiftsfritak i forbindelse med byggingen av datasenteret(7). 

15)	 Islandske myndigheter underrettet 28. september 2011 Overvåkningsorganet om at 
investeringsavtalen var opphevet. 

16)	 Som forklart i et brev fra islandske myndigheter av 25. oktober 2011(8) ”er den eneste fordelen 
som allerede har fått virkning, at Reykjanesbær kommune har gitt avkall på kommunale avgifter i 
henhold til avtalen om lisenser og avgifter”(9). Avtalen ble undertegnet 4. november 2009. Ifølge 
islandske myndigheter ble imidlertid tiltakene iverksatt tidlig i 2009(10). De kommunale skatte- 
og avgiftslettelsene som inngår i denne avtalen og derfor er gjenstand for vurderingen av om 
statsstøtte foreligger i denne saken, er:

	− kommunal eiendomsskatt og

	− kommunal veibyggingsavgift.

17)	 Videre er tiltak i henhold til følgende avtaler, som Verne undertegnet i 2008 og 2009 og som ble 
iverksatt, og ikke opphevet, gjenstand for statsstøttevurdering i dette vedtak:

	− ”avtalen om kjøp av eiendom” (med statskassen)

	− ”leieavtalen” og ”tilleggsleieavtalen” (med statskassen)

	− ”kraftavtalen” (med Landsvirkjun).

18)	 Avtalene og tiltakene som vurderes, beskrives nærmere i avsnitt 3 nedenfor. 

19)	 Verne inngikk videre 26. februar 2008 en avtale om leie av båndbredde med Farice. Islandske 
myndigheter har forklart at denne avtalen ble opphevet. 

2.3 Kort beskrivelse av prosjektet, anlegget og det tidligere militære området

20)	 Verne planla opprinnelig å bygge ut, i tre faser over en sjuårsperiode, et område med et svært 
pålitelig grossistdatasenter med høy effekttetthet i Reykjanesbær, som ligger i den sørvestlige 
delen av Island: ”datasenteret”(11). 

21)	 Den samlede investeringskostnaden for hele prosjektet som opprinnelig var planlagt av Verne, ble 
i 2010 anslått til 726 millioner USD(12).

(6) Det undertegnede avtaleutkastet, som ble framlagt som en del av meldingen som senere ble trukket tilbake, vil i dette vedtak bli kalt 
”investeringsavtalen”. Avtalepartene er på den ene side den islandske stat og på den andre Verne Holdings ehf., Verne Real Estate 
ehf., Novator og Teha Investments S.a.r.l. Selskapsstrukturen beskrives i avsnitt 2.1 i dette vedtak. Selskapene omtales i dette vedtak 
samlet som Verne.

(7) Denne avtalen (”investeringsavtalen”) ble inngått 23.10.2009, og ble meldt til Overvåkningsorganet 1.9.2010.
(8) Dette brevet er et svar på Overvåkningsorganets brev til islandske myndigheter av 4.10.2011, der Overvåkningsorganet skrev at 

det forstod det som at disse fritakene i det minste var delvis iverksatt, og ikke opphevet, og at Overvåkningsorganet ville vurdere 
tiltakene i sitt endelige vedtak.

(9) Se islandske myndigheters merknader av 28.2.2011 til åpningsvedtaket (dok. nr. 589033), side 14.
(10) Ibid.
(11) En nærmere beskrivelse av de opprinnelige prosjektplanene finnes i åpningsvedtaket. Ifølge de opprinnelige planene skulle første 

fase omfatte igangsetting av drift i den første bygningen, til en kostnad på ca. […] ifølge meldingen. Bygningen skulle ha 4 800 m2 
teknisk rom og skulle stå klar til bruk i 2011. Den skulle bruke 20 MW nyttestrøm. Den andre fasen skulle omfatte full ibruktaking 
av den første bygningen innen utgangen av 2012. Dette ville kreve en kapital på ytterligere […], ifølge opplysninger fra islandske 
myndigheter. Den tredje og siste fasen omfattet ifølge de opprinnelige planene driftsstart i alle de fire bygningene innen utgangen 
av 2016.

(12) Ifølge meldingen mottatt 1.9.2010. I innledningen til den senere opphevede investeringsavtalen er denne forpliktelsen 
formulert slik: ”... i løpet av de første fem årene av investeringen anslår Verne og investorene at den potensielle størrelsen på 
investeringen i prosjektet omhandlet ovenfor vil kunne overstige 700 millioner dollar, og at datasenterets energiforbruk vil kunne 
overstige 140 MW”.
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22)	 Disse planene ble senere skrinlagt på grunn av den endrede økonomiske situasjonen på Island, og 
investeringsavtalen fra 23. oktober 2009 ble opphevet 23. september 2011. Verne utarbeidet ifølge 
opplysninger mottatt fra islandske myndigheter 25. oktober 2011 ”en endret investeringsplan 
sammen med islandske myndigheter med støtte fra den allmenne investeringsstøtteordningen”(13). 
I den endrede investeringsplanen forutses en investering som kunne overstige 675 millioner USD 
mer enn den tidligere innledende investering, ifølge opplysningene fra islandske myndigheter. 
Ifølge media ble første fase allerede innledet med formell åpning i februar 2012(14), der de første 
kundene ble bekjentgjort.

23)	 Som en del av den opprinnelige investeringsplanen kjøpte Verne 26. februar 2008 fem bygninger på 
det berørte området ved Valhallarbraut i Reykjanesbær, som til sammen utgjorde 31 000 m2, derav 
to store lagerbygg på 11 064 og 16 606 m2, som beskrives ytterligere i avsnitt 3.2 nedenfor(15). I 
utgangspunktet planla Verne å rive(16) de tre mindre bygningene.

24)	 Verne undertegnet 9. mai 2008 en egen leieavtale med den islandske statskassen for tomten 
på 9,6 hektar(17) for et tidsrom på 99 år. 

25)	 Tomten har adresse Valhallarbraut 868, Reykjanesbær, og ligger ved den internasjonale lufthavnen 
Keflavík(18). Den er en del av en tidligere amerikansk militærbase. I 1951 inngikk den islandske 
stat en forsvarsavtale med USAs regjering, der den stilte til rådighet for den amerikanske marinen 
blant annet et landområde for militærbasen, herunder et internasjonalt lufthavnområde. I 2006 
forlot den amerikanske marinen Island og overlot området og bygningene til den islandske stat. 
Ved lov 176/2006, som ble vedtatt av Alltinget i desember 2006, ble området regulert og det 
ble fastsatt grenser for lufthavnområdet (sone A)(19), avgrenset et sikkerhetsområde beregnet på 
forsvarsformål (sone B), og et område beregnet på sivil bruk (sone C). Sone C dekker i alt 59,7 km2.

26)	 Et særskilt organ, Keflavík Airport Development Corporation, KADECO (Þróunarfélag Keflavíkur 
ehf.), som er heleid av den islandske stat, ble opprettet 24. oktober 2006 for å forvalte eiendom i 
sone C på vegne av staten, og for snarest mulig å ta området i lønnsom sivil bruk(20). KADECO 
er organisert som et selskap med begrenset ansvar, men anses likevel som en offentlig enhet i 
henhold til visse lover, blant annet loven om offentlig innkjøp, som fastsatt i en tjenesteavtale 
inngått mellom KADECO og statskassen 8. desember 2006 (”tjenesteavtalen”)(21). KADECOs 
eneste funksjon er å utvikle, forvalte og selge/leie ut fast eiendom i det avgrensede området 
(sone C).

(13) Brev fra islandske myndigheter av 25.10.2011 (dok. nr. 613209). Opplysninger ble også oversendt per e-post fra islandske 
myndigheter av 14.5.2012 (dok. nr. 634340). Henvisningen gjelder en ordning som ble godkjent av Overvåkningsorganet ved 
vedtak nr. 390/10/COL om investeringsincentiver. Av klarhetshensyn gjør Overvåkningsorganet oppmerksom på at støtte gitt under 
denne ordningen ikke er gjenstand for vurdering i dette vedtak.

(14) http://www.datacenterdynamics.com/focus/archive/2012/02/verne-global-officially-opens-iceland-data-center 
(15) Se bilde 2 og 3.
(16) Se side 2 i brev fra KADECO av 19.11.2010, som var vedlagt islandske myndigheters merknader til åpningsvedtaket 28.2.2011 

(dok. nr. 589033), og vedlegg 3 til KADECOs brev. En henvisning til den planlagte rivingen av de mindre bygningene (nr. 864, 866 
og 872) finnes også i avsnitt 2.1.4 i avtalen om lisenser og avgifter som ble inngått 4.11.2009.

(17) I et dokument med tittelen ”Plan B” som er vedlegg til leieavtalen, står dette: ”Hovedplan. Bygging av opptil 40 000 m2 med nye 
datasenterbygninger. Bygging av opptil 4 ytterligere generatorbygninger på opptil 4 000 m2 hver”.

(18) Se bilde 4.
(19) Se bilde 1.
(20) I henhold til lov 176/2006. En tjenesteavtale ble inngått 8.12.2006 av den islandske statskassen og KADECO om utvikling, 

forvaltning og disponering av den faste eiendommen på området.
(21) Tjenesteavtalen er tilgjengelig på KADECOs nettsted. 
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27)	 I henhold til artikkel 5 i lov 176/2006 får lovfestede regler for skatter og avgifter anvendelse på 
alle områder i sone A og C så snart de er tatt i sivil bruk på grunnlag av et salg eller en leieavtale.

	 Bilde	1.	Den	tidligere	militærbasen	ved	Keflavík	lufthavn	i	henhold	til	lov	176/2006.	Sone	A:	
lufthavnområde,	 sone	B:	 sikkerhetsområde	beregnet	på	 forsvarsformål,	og	 sone	C:	område	
beregnet	på	sivil	bruk,	forvaltet	av	KADECO.	Kilde:	Vedlegg	til	lov	nr.	176/2006.

3. Tiltakene som vurderes

3.1 Innledning

28)	 Tiltakene som opprinnelig ble meldt av islandske myndigheter og som de mente innebar statsstøtte, 
gjaldt

1) skatt på selskapsinntekt, 

2) avskrivningsregler,

3) industri- og markedsavgift,

4) stempelavgift,

5) reguleringsavgift,

6) importavgifter,

7) merverdiavgift på importvarer og elektrisitet,

8) avgift på kontroll av elektrisk sikkerhet,

9) garanti mot netto formueskatt, og

10) kommunal eiendomsskatt.
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 Disse tiltakene ble fastsatt i investeringsavtalen og i Verne-loven. I tillegg ble fritak for kommunal 
engangsavgift nevnt i investeringsavtalen og Verne-loven:

11)  kommunal veibyggingsavgift.

29)	 Både den kommunale eiendomsskatten og den kommunale veibyggingsavgiften ble framforhandlet 
mellom kommunen og Verne, og fastsatt 4. november 2009 i

– avtalen om lisenser og avgifter.

30)	 Videre meldte islandske myndigheter av hensyn til rettssikkerheten følgende avtaler, som de anså 
for ikke å innebære statsstøtte:

– avtalen om salg av eiendom,

– leieavtalen,

– kraftavtalen. 

31)	 Vedtak nr. 418/10/COL om å innlede den formelle undersøkelsen omfattet en ytterligere avtale 
som senere ble opphevet:

– avtalen om båndbredde inngått med Farice 26. februar 2008.

3.2 Avtalen om salg av eiendom

32)	 Avtalen om salg av eiendom som ligger til grunn for Vernes kjøp av fem bygninger fra den 
islandske statskassen, ble undertegnet 26. februar 2008. Salgsprisen var 14,5 millioner dollar, 
fordelt på et depositum på 25 000 dollar, som ble betalt 26. februar 2008, og sluttbetalingen, som 
skulle betales 26. mars 2008.

33)	 De fem bygningene som ble kjøpt av Verne og ligger ved Valhallarbraut, ble bygget mellom 1951 
og 1958, og er 

1) bygning nr. 868,  NATO-lager/forsyningsbygg 11 064 m2 

2) bygning nr. 869,  ”Navy Exchange”-lager 16 606 m2

3) bygning nr. 872,  lager/kjølelager  1 009 m2

4) bygning nr. 866, lagerbygg  782 m2

5) bygning nr. 864, elektrisk anlegg  1 547 m2

	 Bilde	2.	Området	(i	2009).	Bygning	869	og	868	er	de	store	bygningene,	bygning	872	er	den	minste	
bygningen	på	høyre	side	(brunt	tak),	bygning	866	er	bygningen	i	midten	(blått	tak)	og	bygning	864	
er	bygningen	nederst	(rosa	tak).	Andre	(nye)	bygninger	i	bildet	ble	bygget	av	Verne	i	2008–2009.

	 Kilde:	”Socioeconomic	impacts	of	a	datacenter	in	Ásbrú”,	KPMG-rapport	av	november	2009	/	
Verne	Holdings	ehf.
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34)	 Overføringen av eiendomsretten ble undertegnet 9. mai 2008. Ifølge opplysningene som ble 
framlagt av islandske myndigheter, renoverte Verne i 2008 og 2009 de to store lagerbyggene 
(bygning 868 og 869) som en del av den opprinnelig planlagte næringsparken med mange 
bygninger (se bilde 2)(22). 

35)	 Vedlegg D til avtalen om salg av eiendom er en miljørapport som er datert 29. november 2007 
og ble bestilt av Verne(23). I rapporten beskrives i tillegg til de fem bygningene som ble kjøpt 
av Verne 26. februar 2008, to andre bygninger på eiendommen: en liten transformatorstasjon 
(bygning nr. 867) og et lagertelt/forsyningsbygg (bygning nr. 889)(24), oppført i henholdsvis 1979 
og 1985. Disse bygningene er ikke nevnt i avtalen om salg av eiendom, og det viser seg at de er 
revet/fjernet.

	 Bilde	3.	Anlegget	med	bygninger.	To	store	lagerbygg,	nr.	868	og	869.	Ytterligere	tre	bygninger	
kjøpt	av	Verne,	opprinnelig	med	sikte	på	at	selskapet	skulle	rive	dem:	nr.	864,	866	og	872.	Bygning	
nr.	867	(liten	transformatorstasjon)	og	bygning	nr.	889	(telt)	var	ikke	omfattet	av	kjøpet.

	 Kilde:	”Environmental	Assessment,	ENVIRON	november	2007”,	vedlegg	til	avtalen	om	salg	av	
eiendom.

3.3 Leieavtalen og tilleggsleieavtalen

36)	 En separat leieavtale mellom Verne og den islandske statskassen ble undertegnet 9. mai 2008. 
I henhold til denne avtalen leide Verne 9,6 hektar land med alt av fast inventar, tilpasninger og 
forbedringer på denne tomten. Tomten er registrert som Valhallarbraut 868, Reykjanesbær, med 
registreringsnummer 214 247 i det islandske tinglysingsregisteret, og den ligger innenfor grensene 
av den tidligere NATO-basen rett ved Keflavík internasjonale lufthavn, som beskrevet ovenfor (se 
bilde 4). Alle de fem bygningene som ble kjøpt av Verne, ligger på dette området. Området var 
ikke helt utbygd da leieavtalen ble inngått (se bilde 2 og 3).

(22) Riving, planlegging, utforming, prosjektledelse og annet forberedelsesarbeid knyttet til anlegget som ble utført i perioden til og 
med oktober 2008 kostet i alt […], ifølge opplysninger som ble oversendt til Overvåkningsorganet, og beløp seg til ytterligere […] 
i perioden november 2008 til og med desember 2009, herunder fysisk bygging og kjøp av elektrisk og mekanisk utstyr.

(23) Miljørapporten som er utarbeidet av ENVIRON International Corporation er en del av avtalen om salg av eiendom, og dokumentene 
er tilgjengelige for allmennheten i tinglysingsregisteret på ”Commissioner’s Office” i Keflavík.

(24) Se bilde 3.
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37)	 Leieavtalens løpetid er 99 år. Samlet leie for området var 0,8 USD (80 cent) per m2 per år, uten 
noen justeringsklausul. Islandske myndigheter har i forbindelse med den formelle undersøkelsen 
opplyst Overvåkningsorganet om at vilkårene i leieavtalen ble endret 30. juni 2009 da kommunen 
og Verne undertegnet en avtale om endret leiepris og utsatt betaling av leie (”tilleggsavtalen”). Det 
er derfor leieavtalen, som endret ved tilleggsavtalen, som er gjenstand for Overvåkningsorganets 
vurdering i denne saken.

38)	 I tilleggsleieavtalen fastsettes en leiefri periode fram til 1. april 2010. Den reforhandlede prisen for 
leieavtalen er 60 ISK per m2 per år, indeksert etter den islandske byggekostnadsindeksen.

	 Bilde	4.	Områdets	beliggenhet.
	 Kilde:	”Environmental	Assessment,	ENVIRON	november	2007”,	vedlegg	til	avtalen	om	salg	av	

eiendom.

3.4 Avtalen om lisenser og avgifter 

39)	 Verne og kommunen undertegnet 4. november 2009 en avtale (”avtalen om lisenser og avgifter”) 
om blant annet unntak fra lovfestede bestemmelser om

−	 kommunal eiendomsskatt og 

−	 kommunal veibyggingsavgift. 

40)	 Avtalen om lisenser og avgifter angir ingen tidsbegrensning for unntakene. 

41)	 Ifølge opplysninger framlagt av islandske myndigheter trådte avtalen om lisenser og avgifter i 
kraft tidlig i 2009, selv om den ikke ble undertegnet før 4. november 2009(25).

(25) Brev fra islandske myndigheter av 25.10.2011 (dok. nr. 613209), avsnitt B.1, side 5. Islandske myndigheter forklarte også tidligere, 
28.2.2011 i deres merknader til åpningsvedtaket (dok. nr. 589033), side 14, at fritaket fra kommunale skatter og avgifter i henhold 
til avtalen om lisenser og avgifter, hadde trådt i kraft tidlig i 2009.
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3.4.1	 Islandsk	lovgivning	om	kommunale	skatter	og	avgifter	som	omfattes	av	dette	vedtak

42)	 I henhold til islandsk lovgivning innkreves kommunal eiendomsskatt (”fasteignaskattur”) årlig 
for all fast eiendom(26) (grunn og bygninger, herunder industrieiendom), vurdert i henhold til lov 
nr. 6/2001 om eiendomsregister og taksering 31. desember foregående år. 

43)	 I artikkel 4 nr. 2 i lov nr. 4/1995 om kilder for kommunale inntekter er det fastsatt at den som eier 
en eiendom, skal betale skatten/avgiften, men dersom det gjelder leie av grunn, er det brukeren 
(leietakeren) som skal betale skatten/avgiften.

44)	 Ifølge artikkel 3 i lov nr. 4/1995 er skattegrunnlaget eiendommens verdi slik den er vurdert av 
statistikkorganet Þjóðskrá Íslands, i henhold til lov nr. 6/2001 om eiendomsregister og taksering. 
Skattesatsen fastsettes av hver enkelt kommune hvert år og kan variere fra null til høyst 1,65 % av 
eiendommens offisielle verdi. Ifølge opplysninger framlagt av islandske myndigheter er gjeldende 
skattesats i Reykjanesbær 1,65 %. Kommunal eiendomsskatt innkreves for alle eksisterende 
bygninger (og grunn). For nye bygninger og påbygg innkreves skatten fra det tidspunkt 
eiendommen er blitt vurdert i henhold til lov nr. 6/2001. 

45)	 I artikkel 3 i lov nr. 153/2006 om veibyggingsavgift (”gatnagerðargjald”) er det fastsatt at 
veibyggingsavgift er en engangsavgift som de islandske kommunene skal utskrive for fast 
eiendom i alle byområder. I henhold til lov nr. 153/2006 er kommunene forpliktet til å innkreve 
avgiften, og de kan fastsette en avgiftssats på opptil 15 % av den offisielle byggekostnaden per 
m2 som det islandske statistikkorganet har fastsatt. Avgiftsgrunnlaget er bygg som er tillatt på det 
berørte området ifølge en utstedt byplanleggings- eller byggetillatelse.

3.4.2	 Unntak	for	Verne	fra	lovfestede	bestemmelser	

46)	 Når det gjelder Vernes eiendom på Valhallarbraut, tillater avtalen om lisenser og avgifter følgende 
unntak fra lovfestede bestemmelser:

a) Verne garanteres å betale en eiendomsskatt på høyst 1,65 % (som for tiden er den generelle 
satsen som innkreves i Reykjanesbær) for alle bygninger, lokaler og innretninger som eies 
eller leies av Verne, også i framtiden selv om den generelle skattesatsen skulle bli økt(27), 

b) grunnlaget for den kommunale eiendomsskatten for fast eiendom som ble kjøpt av Verne 
gjennom avtalen om salg av eiendom, ble fastsatt til 1 030 600 000 ISK, som tilsvarer den 
offisielle verdien i 2008 av to store lagerbygg (nr. 868 og 869) som ble kjøpt av Verne, og tar 
ikke hensyn verken til verdien av de tre andre bygningene (nr. 864, 866 og 872) som ble kjøpt, 
eller til tomten på 9,6 hektar som leies(28),

c) grunnlaget for den kommunale eiendomsskatten justeres etter den islandske 
byggekostnadsindeksen i den måneden Verne innleder sin kundevirksomhet/ bygningen settes 
i drift, og ikke kjøpsdatoen(29),

d) skattegrunnlaget for framtidige bygninger som bygges på området vil være det minste av i) 
kostnadene for utvidelsen av ytterveggene og ii) 85 500 ISK per kvadratmeter, indeksert 
etter den islandske byggekostnadsindeksen som begynner i den måneden Verne innleder sin 
kundevirksomhet / bygningen settes i drift (pro rata etter grad av beleggsprosent), og ikke den 
skatten som ville blitt pålagt i henhold til lovfestede bestemmelser(30),

e) eiendomsskatt innkreves bare fra 1. januar 2011, og ikke fra det tidspunkt bygningene ble 
kjøpt/grunnen ble leid, og Verne får avslag på framtidig eiendomsskatt som beløper seg til 
44 660 298 ISK, for skatt som allerede var betalt eller skulle betales til kommunen da avtalen 
om lisenser og avgifter ble inngått(31),

f) Verne fritas fra kommunal veibyggingsavgift for eksisterende bygninger og eventuelle 
nåværende og framtidige lignende krav om slik skatt, forutsatt at selskapet bygger veier på 
området for egen regning,

g) Verne får en særskilt 75 % redusert veibyggingsavgift for alle nye bygninger, forutsatt at 
selskapet bygger veier på området for egen regning(32).

(26) Med unntak for kirker, museer med ideelt formål, og ambassadebygninger.
(27) Artikkel 2.1.3 i avtalen om lisenser og avgifter.
(28) Artikkel 2.1.4 i avtalen om lisenser og avgifter.
(29) Artikkel 2.1.4 i avtalen om lisenser og avgifter.
(30) Artikkel 2.1.5 i avtalen om lisenser og avgifter.
(31) Artikkel 2.2.2 i avtalen om lisenser og avgifter.
(32) Artikkel 1.2 i avtalen om lisenser og avgifter.
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3.5 Kraftavtalen

47)	 Kraftavtalen mellom Verne og Landsvirkjun (det nasjonale, statlig heleide kraftselskapet) ble 
undertegnet 22. oktober 2009. Landsvirkjun har lisens fra industriministeren til å drive handel 
med elektrisitet gjennom engrosdistribusjon av kraft til leverandører og til kraftkrevende industri 
på Island. Landsvirkjun skal levere den energien som kreves for å dekke datasenterets kraftbehov. 
Landsvirkjun forplikter seg til å forsyne Verne med nødvendig regelmessig kraft opp til ca. […]. 
Kraftavtalen gjelder i 20 år, og kan forlenges med ytterligere 10 år.

48)	 Den framforhandlede kraftprisen er som følger (overføringskostnadene er ikke inkludert):

 For de første […]:

Pris per MW Periode

[…] USD(33) Til 31.12.2013

[…] USD 1.1.2014–31.12.2016

[…] USD 1.1.2017–31.12.2018

[…] USD 1.1.2019 til avtalen utløper 

 For volum som overstiger […]:33

Pris per MW Volum

[…] USD […] MW

[…] USD […] MW

[…] USD […] MW

[…] USD […] MW

[…] USD […] MW

[…] USD Over […] MW

 Prisene justeres årlig med […].

49)	 Artikkel 6 i kraftavtalen inneholder en såkalt ”ta eller betal”-forpliktelse for Verne. Dette medfører 
at selskapet må betale et fast minstebeløp (som tilsvarer 90 % av ”kontraktkraften”) for energi 
per kalenderår, uavhengig av om det faktiske årlige forbruket når opp til det årlige beløpet. 
Kontraktkraften er fastsatt i vedlegg A til kraftavtalen, og øker gradvis fra […] i år […].

4. Grunnlag for å innlede formell undersøkelse

50)	 I åpningsvedtaket gav Overvåkningsorganet uttrykk for tvil med hensyn til om den senere opphevede 
investeringsavtalen og avtalen om lisenser og avgifter kunne anses som investeringsstøtte, og om 
de berørte støttetiltakenes nødvendighet og incentivvirkning, det vil si om støtten faktisk bidrar til 
at støttemottakeren endrer sin atferd slik at vedkommende investerer i den berørte regionen som 
støttes. I tillegg oppfordret Overvåkningsorganet islandske myndigheter i åpningsvedtaket ”til å 
oversende nødvendige opplysninger og begrunnelser slik at Overvåkningsorganet kan vurdere 
hvorvidt […][de nevnte] avtalene medfører statsstøtte eller ikke”(34). De nevnte avtalene er(35):

1) leieavtalen, 

2) avtalen om salg av eiendom, og 

3) kraftavtalen. 

(33) Alle priser er oppgitt uten overføringskostnadene, som innkreves separat av den nasjonale nettoperatøren Landsnet.
(34) Vedtak nr. 418/10/COL, side 13.
(35) Islandske myndigheter har forklart at avtalen med Farice om leie av båndbredde, som ble undertegnet 26.2.2008, ble opphevet. 
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51)	 Overvåkningsorganet var i tvil om Verne gjennom disse avtalene ville bli tildelt støtte som ikke 
kunne anses som forenlig med EØS-avtalens statsstøtteregler.

5. Sammendrag av merknadene fra islandske myndigheter 

52)	 I det følgende vil Overvåkningsorganet gi et sammendrag av merknadene som ble mottatt fra 
islandske myndigheter i forbindelse med tiltakene som vurderes(36).

5.1 Merknader som gjelder leieavtalen, tilleggsleieavtalen, avtalen om salg av eiendom og 
kraftavtalen

53)	 Islandske myndigheter uttaler at avtalene ble framforhandlet på armlengdes avstand og på 
markedsmessige vilkår, og at de ikke innebærer tildeling av statsstøtte. 

54)	 For det første har islandske myndigheter med hensyn til leieavtalen forklart at bestemmelsen 
om enerett som er nevnt i åpningsvedtaket(37), bare gjelder for Keflavík-området, og ikke for 
hele Island. Det tilføyes også at bestemmelsen bør tolkes i lys av gjeldende bestemmelser 
i den generelle støtteordningen som er utarbeidet i henhold til lov nr. 99/2010 om incentiver 
for nyinvesteringer på Island. Når det gjelder leien som er pålagt i henhold til tilleggsavtalen, 
som Overvåkningsorganet fikk oversendt i forbindelse med den formelle undersøkelsen, hevder 
islandske myndigheter at leien for grunnen gjenspeiler markedspris, og de viser til at kommunene 
vanligvis innkrever 1–2 % av grunnens offisielle verdi årlig, men i dette tilfellet er leien på 
over 3 % for 2011.

55)	 For det andre har islandske myndigheter når det gjelder avtalen om salg av eiendom, uttalt at 
salget av eiendommen ble offentliggjort og at salgsprisen gjenspeiler markedsprisen, også 
i betraktning av bygningenes tilstand og det økte tilbudet på eiendomsmarkedet etter at den 
amerikanske marinen forlot området. De har framlagt en ekspertvurdering av en av bygningene 
og et tilbud fra en tredjemann for den samme bygningen, begge datert 23. april 2007. Verdien i 
ekspertvurderingen er nesten dobbelt så høy som tilbudet, som ble avslått, ifølge de oversendte 
opplysningene. Videre fikk Overvåkningsorganet mot slutten av den formelle undersøkelsen kopier 
av alle annonser som var offentliggjort for det berørte området. Islandske myndigheter oversendte 
et brev fra administrerende direktør i KADECO (”Keflavík Airport Development Corporation”) 
sammen med ekspertvurderingen, tilbudet for en av bygningene som senere ble solgt til Verne, og 
et bilde av eiendommene, for å vise at avtalene om eiendommen var framforhandlet på armlengdes 
avstand. Islandske myndigheter hevder at tildelingsprosedyrene som er fulgt for salg av fast 
eiendom (prosedyrer for offentlig innkjøp), derfor er i samsvar med vanlig lovgivningsmessig 
praksis og handelspraksis som er vedtatt på Island i forbindelse med de særlige typer av berørte 
avtaler. Som en følge av dette mener islandske myndigheter at det i dette særlige tilfellet ikke 
foreligger støtte gjennom midler som kan tilskrives staten og som må undersøkes.

56)	 Når det gjelder kraftavtalen mellom Verne og Landsvirkjun og dennes forbindelse med den 
tidligere avtalen mellom partene som ble inngått i 2008 (den […]) og erstattet med kraftavtalen 
som er under vurdering, har islandske myndigheter forklart at grunnen til at den opprinnelige 
avtalen ble reforhandlet, var Vernes manglende evne til å oppfylle sine opprinnelige forpliktelser 
overfor Landsvirkjun på grunn av den økonomiske krisen og forsinkelsene den medførte. Den 
andre utgaven av avtalen tillot Verne å redusere sin samlede forpliktelse overfor Landsvirkjun 
dersom ytre omstendigheter gjorde det nødvendig, men dersom Verne gjorde dette, ville selskapet 
bli straffet ved å bli fratatt tilgangen til tilleggskapasitet. Islandske myndigheter hevder at avtalen 
ble framforhandlet på en armlengdes avstand.

5.2 Investeringsstøtte vs. driftsstøtte

57)	 Islandske myndigheter påpeker at Overvåkningsorganet i sakene om aluminiumsmeltere(38) var 
av den oppfatning at den berørte støtten kunne anses som investeringsstøtte dersom den kunne  
 
 

(36) Overvåkningsorganet vil ikke redegjøre nærmere for framsatte argumenter som utelukkende gjelder den opphevede 
investeringsavtalen.

(37) Se beskrivelse av enerettsklausulen på side 3 i Overvåkningsorganets vedtak nr. 418/10/COL.
(38) Overvåkningsorganets vedtak nr. 174/98/COL, 40/03/COL og 344/09/COL.
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knyttes til gjennomføringen av bestemte prosjekter, på grunnlag av et tallfestet beløp som er 
investert i regionen, og et tak uttrykt som en prosentandel av beløpet som er investert i regionen. 

58)	 Videre nevner islandske myndigheter at Overvåkningsorganet har vist til at åpenhetskravene i 
nr. 4 punkt 3 og 4 i Overvåkningsorganets retningslinjer for beskatning av foretak(39) var oppfylt; 
med andre ord kan den tildelte fordelen tallfestes, og den står i forhold til de begrensningene den 
var ment å fjerne.

59)	 I tillegg påpekte islandske myndigheter at dersom den samlede investeringskostnaden som 
opprinnelig var planlagt, skulle bli lavere enn det opprinnelige beløpet på 726 millioner USD, ville 
det samlede taket for støtte og det samlede statsstøttebeløpet bli tilsvarende lavere. Ordningen 
som er innført, er ifølge islandske myndigheter utformet med tanke på å garantere at og hvordan 
de gjeldende støttebeløpene vil bli sikret dersom investeringskostnaden blir lavere enn beregnet. 

5.3 Bestemmelsen om nektet iverksetting

60)	 Islandske myndigheter påpekte i sine merknader til åpningsvedtaket at den eneste fordelen som 
allerede har fått virkning, er at kommunen avstår fra skatt i henhold til vilkårene i avtalen om 
lisenser og avgifter. I denne forbindelse har Verne ifølge islandske myndigheter forpliktet seg 
til å tilbakebetale de utestående beløpene til kommunen. Islandske myndigheter forplikter seg 
til å overvåke at dette blir gjort, og til å underrette Overvåkningsorganet når alle utestående 
beløp (med renter) er tilbakebetalt. Islandske myndigheter foreslår imidlertid at den planlagte 
tilbakebetalingen utsettes til Overvåkningsorganet har gjort endelig vedtak i denne saken.

5.4 Den opprinnelig planlagte støttens nødvendighet og incentivvirkning, ifølge islandske 
myndigheter før meldingen ble trukket tilbake

5.4.1	 Bakgrunn	for	Vernes	opprinnelige	investeringsbeslutning

61)	 Islandske myndigheter opplyser at en omforent regjeringspolitikk ble innledet i 2007, med 
sikte på å tiltrekke utenlandske investorer til datasentervirksomhet på Island. Viktige grunner 
til å etablere foretak på Island som ble framhevet, var beliggenheten mellom Europa og Nord-
Amerika, skattestrukturen, som er begrenset til 15 % av nettoinntekten, de mange fornybare 
grønne ressursene og det kjølige klimaet.

62)	 Islandske myndigheter opplyser at den tidligere militærbasen, som ble forlatt i september 2006, 
ble tungt markedsført med henvisning til den mulige innvirkningen på utviklingen av regionen. 
I drøftingene med Verne oppmuntret islandske myndigheter selskapet til å bruke området til 
datasenterprosjektet. I denne forbindelse ble det ytret håp om at eventuelle naturlige hindringer 
for utviklingen av området ville bli oppveid av at det allerede var noen bygninger på området som 
kunne renoveres, og av den korte avstanden til den internasjonale lufthavnen. 

63)	 Islandske myndigheter uttaler at det opprinnelige planlagte datasenteret ville hatt svært positiv 
virkning for sysselsettingen i Reykjanes-området. I henhold til Vernes opprinnelige plan var det 
anslått at mellom 180–220 personer ville være i arbeid når senteret var i full drift, i et område 
med en arbeidsstyrke på 12 613 per 30. oktober 2009, og en arbeidsledighet på nærmere 13 %. 
Det ble videre påpekt at en betydelig andel av de ansatte ville være fagarbeidere. I tillegg påpekte 
islandske myndigheter at det opprinnelig planlagte prosjektet ville vært et betydelig bidrag til en 
mer mangfoldig industri i området og på Island generelt, ved å tiltrekke IT-industri til Island.

64)	 Islandske myndigheter uttaler videre at da Verne tok sin første beslutning om å investere på 
Island i 2007, var det, i tillegg til at Islands fornybare energiressurser åpenbart var interessante, 
et allment inntrykk av at landet hadde et stabilt forretningsmiljø og en stabil politisk tilstand. 
Stabilitet er ifølge islandske myndigheter en forutsetning for at både investorer og kunder skal 
kunne forventes å inngå den type langsiktige forpliktelser som var nødvendige i grossistleddet i 
datasenterindustrien. Det påpekes at slike datasentres kunder vanligvis undertegner leiekontrakter 
med 10-20 års løpetid, og datasenterinvestorene får en investeringshorisont på minst 15 år for å  
 

(39) Kapittelet i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte om anvendelse av statsstøttereglene på tiltak knyttet til direkte 
beskatning av foretak.
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realisere sine forretningsplaner. Etter det økonomiske sammenbruddet i 2008 ble 
forretningsmiljøet på Island ustabilt.

5.4.2	 Uunngåelig	press	på	regjeringens	finanspolitikk

65)	 Islandske myndigheter forklarer at den økonomiske balansen ble brått forrykket sent i 2008, da 
det økonomiske sammenbruddet rammet Island. Disse omstendighetene gjorde det nødvendig 
for regjeringen å øke en rekke skatter. For eksempel ble inntektsskattesatsen for foretak økt 
fra 15 % til 18 % i januar 2010(40). Islandske myndigheter påpekte videre at gjenreisningen 
etter resesjonen som rammet Island, vil skje i ujevnt tempo, og at omfanget og tidsrammen for 
gjenreisningen er uviss. Det er derfor umulig å forutsi med sikkerhet at det ikke vil bli foretatt 
ytterligere endringer av beskatningen.

66)	 Islandske myndigheter påpekte videre at det i lys av det ustabile forretningsmiljøet etter den 
økonomiske krisen, ville være urealistisk å vente at Verne fortsatte den planlagte investeringen 
og anså situasjonen som ”normal”. Ettersom et datasenters kapasitetsøkning gjennom levetiden 
skjer i forbindelse med oppgradering av datasenterets eksisterende systeminnretninger, ville det 
derfor være urimelig å forvente at Verne skulle fortsette sin pågående investering på Island, som 
selskapet innledet under helt andre økonomiske forhold.

5.4.3	 Virkninger	på	investorenes	tillit

67)	 Islandske myndigheter uttalte at hendelsene knyttet til finanskrisen på Island skapte en force 
majeure-situasjon som drastisk endret investorers og kunders syn på Island. Kort sagt ble Island 
et relativt lite tiltrekkende sted for utenlandske investeringer, i det minste på kort og mellomlang 
sikt.

68)	 Islandske myndigheter påpekte at den økonomiske krisen og virkningene på datasenterkunder 
og -investorer, var alvorlige. Som et eksempel nevner de at CDS-kontrakter, som var blitt 
solgt for rundt 200 basispoeng i nesten hele 2008, steg til godt over 1000 basispoeng da 
bankkrisen nærmet seg. Islandske myndigheter påpeker at Verne og selskapets investorer under 
disse omstendighetene følte at de ikke hadde noe annet valg enn å sikre en forpliktelse fra 
den islandske staten for å vise selskapets kunder og investorer at et økonomisk miljø med en 
viss stabilitet kunne opprettholdes. Islandske myndigheter hevder at potensielle store brukere 
som IBM og Morgan Stanley advarte Verne om at de, med mindre forretningsmiljøet kunne 
bli stabilisert, var nødt til å utsette beslutningen om å investere på Island. Verne innså derfor at 
det var nødvendig å treffe ekstraordinære tiltak for å sikre selskapet kundeavtaler og framtidig 
investeringskapital.

69)	 Når det gjelder incentivvirkningen, påpeker islandske myndigheter at kravet om at et lite, 
privat egenkapitalinvesteringsforetak som Verne skal samle inn nærmere dokumentasjon av en 
åpenbar, umiddelbar og drastisk endring av omstendighetene, ikke står i forhold til hvordan 
små investeringsforetak utøver sin virksomhet i praksis. Islandske myndigheter uttaler videre 
at Verne var og er et lite entreprenørselskap med en håndfull ledere og ansatte samt en gruppe 
av investorer som har personlige forbindelser gjennom datasenterprosjekter forut for Vernes 
investering på Island. Mangelen på referater fra styremøter eller annen formell dokumentasjon 
i forbindelse med vedtaket om å søke om støtte, er dessuten ikke et tegn på at Verne eller 
selskapets investorer tok støttekravene mindre alvorlig eller at de var mindre overbevist om at 
støtten var nødvendig.

70)	 Islandske myndigheter påpeker at det ikke finnes noe i rettspraksis som gjelder incentivvirkning, 
som antyder at prinsippet om at innhold er viktigere enn form, ikke bør ha forrang. Islandske 
myndigheter finner ikke noe i Kronoply-saken(41) eller i Freistaat Sachsen-saken(42), som 
Overvåkningsorganet nevner i åpningsvedtaket, som antyder det motsatte.

(40) Islandske myndigheter viser videre til en rapport av Jagjit S. Chadha: ”Fiscal Policy in a Major Recession: The Case of Iceland”, 
som ble oversendt sammen med merknadene til åpningsvedtaket.

(41) Sak T-162/06 Kronoply	GmbH&KG	mot	Kommisjonen, [2009] saml. II-1.
(42) Sak T-396/08 Freistaat	 Sachsen	 mot	 Land	 Sachsen-Anhalt, Underrettens dom (åttende kammer) av 8.7.2010, ennå ikke 

rapportert.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 68/14 5.12.2013

71)	 Islandske myndigheter hevdet i sine merknader til åpningsvedtaket at Overvåkningsorganet i stor 
grad overser det faktum at Vernes rolle som egenkapitalinvestor i en nyetablert virksomhet, gjør 
at selskapet ikke kan ha en formalistisk tilnærming til bedriftsøkonomisk planlegging. Videre 
påpeker islandske myndigheter at Verne for tiden ikke har noen direkte konkurrenter som yter 
datasentertjenester til internasjonale kunder.

5.5 Selektivitet og konkurransevridning

72)	 Islandske myndigheter uttaler at Overvåkningsorganets konklusjon i åpningsvedtaket, om at 
støtten er selektiv, strider mot deres forståelse av situasjonen.

73)	 For det første påpeker islandske myndigheter at påstanden om selektivitet ikke underbygges av 
kjensgjerningene, for så vidt som

	− prinsippet om normal markedsatferd er fulgt for noen av statsstøttetiltakene som er påvist av 
Overvåkningsorganet,

	− alle potensielle nykommere i markedet kan, i henhold til incentivordningen(43) dra nytte av de 
ulike tiltakene Verne nyter godt av,

	− ”eneretten” som er tildelt Verne, er svært begrenset både med hensyn til vilkår og varighet, og 
er helt i tråd med prinsippet om en armlengdes avstand ved kommersielle avtaler, for å bevare 
velviljen som oppstod på grunn av kjøpet av fast eiendom i Reykjanesbær-området.

74)	 For det andre opplyser islandske myndigheter at alle eksisterende datasenterleverandører på Island 
nesten utelukkende dekker lokale behov ved private bedrifter og statsorganer (dvs. et helt annet 
marked eller markedssegment enn det Verne retter seg mot). Islandske myndigheter påpeker at 
det også er åpenbart at ingen andre og mer erfarne internasjonale datasenteroperatører enn Verne 
har vist virkelig interesse for å investere på Island, til tross for den islandske stats innsats for å 
presentere landet som et ideelt sted for datasentre. Bare én annen datasenteroperatør som retter seg 
mot et markedssegment ut over det rent lokale, Thor Data Centre, har startet handelsvirksomhet 
på Island, og den er rettet mot mindre detaljkunder. Thor Data Centre trengte bare en liten brøkdel 
av den forhåndsinvesteringen Verne måtte ha for å starte sin datasentervirksomhet i grossistleddet.

75)	 Islandske myndigheter opplyser videre at datasenterets innvirkning på det relevante markedet er 
ubetydelig. Island har i dag en andel på nær 0 % i det globale datasentermarkedet, ifølge islandske 
myndigheter. Etter islandske myndigheters oppfatning er det ikke realistisk å konkludere med at 
støttetiltakene som inngår i investeringsavtalen, vil vri konkurransen.

II. VURDERING

1. Formell undersøkelse avsluttet med hensyn til visse tiltak

76)	 I henhold til protokoll 3 del II artikkel 8 nr. 1 kan en melding trekkes tilbake i god 
tid før Overvåkningsorganet har gjort et vedtak om tiltaket. Islandske myndigheter 
underrettet 28. september 2011 Overvåkningsorganet om at investeringsavtalen var opphevet, og 
trakk meldingen tilbake.

77)	 I henhold til protokoll 3 del II artikkel 8 nr. 2 skal Overvåkningsorganet i saker der det har innledet 
formell undersøkelse, avslutte undersøkelsen når meldingen trekkes tilbake. Den formelle 
undersøkelsen i henhold til protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 2 avsluttes derfor uten videre undersøkelse 
når det gjelder følgende fritak for skatter og avgifter, som omhandlet i investeringsavtalen:

1) Skatt på selskapsinntekt

2) Avskrivningsregler

3) Industri- og markedsavgift

4) Stempelavgift

5) Reguleringsavgift

(43) Investeringsincentivordning iverksatt i 2010, godkjent av Overvåkningsorganet.
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6) Importavgifter

7) Merverdiavgift på importvarer og elektrisitet

8) Avgift på kontroll av elektrisk sikkerhet

9) Garanti for nettoskatt

78)	 Videre har islandske myndigheter opplyst at Farice-avtalen om leie av båndbredde, som ble 
inngått 26. februar 2008, ble opphevet. Følgelig avsluttes den formelle undersøkelsen av denne 
avtalen.

2. Statsstøtte 

79)	 EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 lyder slik:

 ”Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater eller EFTA-
statene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen 
ved å begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer, være uforenlig med denne 
avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene.”

80)	 Dette innebærer at et tiltak utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 dersom 
alle følgende vilkår er oppfylt: i) støtten er gitt av staten eller av statsmidler, ii) støtten gir 
mottakeren en økonomisk fordel, iii) støtten er selektiv, og iv) støtten påvirker samhandelen 
mellom avtalepartene og kan true konkurransen(44).

81)	 Overvåkningsorganet vil foreta en egen vurdering av om det foreligger statsstøtte, for hvert av 
tiltakene som omfattes av dette vedtak.

2.1 Avtalen om lisenser og avgifter 

2.1.1	 Statsmidler	

82)	 For at fordelen skal anses som statsstøtte, må den være gitt av staten eller av statlige midler. Ved 
anvendelse av statsstøttereglene omfatter begrepet ”stat” også regionale og lokale organer(45). Tap 
av skatteinntekter tilsvarer bruk av statsmidler i form av skatteutgifter. Dessuten kan statsstøtte 
gis både gjennom skattebestemmelser i lover eller forskrifter og gjennom skattemyndighetenes 
praksis(46). Redusert skattegrunnlag eller fullt eller delvis fritak for betaling av skatt, avgifter eller 
gebyrer medfører tapte inntekter, og tilsvarer derfor bruk av statsmidler i form av skatteutgifter.

83)	 I den aktuelle saken har staten grepet inn gjennom en avtale mellom kommunen og Verne (avtalen 
om lisenser og avgifter). Denne avtalen omfatter følgende fritak for/reduksjoner av kommunale 
skatter og avgifter, som er beskrevet nærmere i avsnitt I.3.4 ovenfor: 

a) Garantert årlig sats for eiendomsskatt på høyst 1,65 %.

b) Fast grunnlag for eiendomsskatt på 1 030 600 000 ISK i stedet for den årlig fastsatte offisielle 
verdien av grunn og eksisterende bygninger.

c) Utsatt indeksering av skattegrunnlaget for eiendomsskatt. 

d) Ingen eiendomsskatt ble innkrevd før 1. januar 2011.

e) Fast grunnlag for eiendomsskatt for framtidige bygninger i stedet for offisiell verdi. 

f) Ingen veibyggingsavgift for eksisterende bygninger.

g) 25 % veibyggingsavgift for nye bygninger.

84)	 Alle tiltakene oppført ovenfor medfører tap av inntekter for Staten. Særlig når det gjelder 
veibyggingsavgiften, merker Overvåkningsorganet seg at dette i henhold til islandsk lovgivning 
snarere er en skatt enn et gebyr for tjenester, slik det redegjøres for nedenfor i forbindelse med 

(44) I henhold til etablert rettspraksis må alle vilkårene i bestemmelsen være oppfylt for at et tiltak skal anses som støtte, se sak C-142/87 
Belgia mot	Kommisjonen	(”Tubemeuse”),	[1990] saml. I-959.

(45) Sak C-248/84 Tyskland	mot	Kommisjonen, [1987] saml. 4013.
(46) Se nr. 3 i Overvåkningsorganets retningslinjer for beskatning av foretak.
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vurderingen av om en fordel ble gitt. At Verne vil bygge veier innenfor grensene for grunnen som 
leies, endrer ikke det faktum at fritaket fra å betale veibyggingsavgift, innebærer tap av inntekter 
i form av veibyggingsavgifter.

2.1.2	 Selektivitet	

85)	 For at støttetiltaket skal omfattes av statsstøttereglene, må det være selektivt ved at det begunstiger 
”enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer”. Verne er et foretak i henhold til EØS-
avtalens statsstøtteregler. I henhold til etablert rettspraksis på konkurranselovområdet omfatter 
begrepet ”foretak” enhver enhet som utøver økonomisk virksomhet, uavhengig av rettslig status og 
finansieringsmåte(47). Kommunen undertegnet 4. november 2009 avtalen om lisenser og avgifter 
bare med Verne. Derfor gjelder tiltakene i denne avtalen utelukkende for Verne, og avtalen om 
lisenser og avgifter begunstiger Verne. Selektivitetskriteriet er derfor oppfylt.

2.1.3	 Økonomisk	fordel

86)	 Overvåkningsorganet minner om at definisjonen av støtte er mer generell enn definisjonen av 
subsidie, ettersom støtte ikke bare omfatter positive fordeler, som subsidiene utgjør i seg selv, men 
også statlige tiltak som på ulike måter reduserer utgiftene som vanligvis dekkes over et foretaks 
budsjett, og som derfor, uten å være subsidier i ordets strengeste forstand, er av lignende art og 
har samme virkning(48). I henhold til etablert rettspraksis vil et tiltak som innebærer at offentlige 
myndigheter gir enkelte foretak et skattefritak som, selv om det ikke medfører overføring av 
statlige midler, setter mottakeren av skattefritaket i en gunstigere økonomisk stilling enn andre 
skattebetalere, utgjøre støtte gitt av staten eller av statlige midler(49).

87)	 En slik fordel kan gis gjennom ulike typer lettelser av foretakets skattebyrde, herunder et redusert 
skattegrunnlag eller fritak for hele eller deler av skattebeløpet, eller utsettelse, annullering eller 
særlige ordninger for betaling av skattegjeld(50).

88)	 Det er nødvendig med en videre undersøkelse av de enkelte tiltak som omfattes av avtalen om 
lisenser og avgifter, for å avgjøre om og eventuelt i hvilken grad de gir Verne en økonomisk fordel.

2.1.3.1	 Fast	skattesats	på	1,65	%	−	eiendomsskatt

89)	 Verne har fått garanti for å betale en sats for eiendomsskatt på 1,65 % årlig (det vil si den satsen 
som kommunen generelt innkrever i dag), også i framtiden dersom skattesatsen skulle bli økt, 
i stedet for eiendomsskatten som innkreves i henhold til lov nr. 4/1995(51). Ved å sette dagens 
gjeldende skattesats som høyeste tak for et ubegrenset tidsrom, garanterte bestemmelsen Verne en 
grad av sikkerhet i planleggingen med hensyn til eiendomsskatt, som andre markedsdeltakere ikke 
har. Denne garantien mot framtidige endringer av lover og forskrifter utgjør i seg selv statsstøtte i 
henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

2.1.3.2	 Fast	skattegrunnlag	på	1	030	600	000	ISK	–	eiendomsskatt

90)	 Det faste skattegrunnlaget for kommunal eiendomsskatt i henhold til avtalen om lisenser og 
avgifter var 1 030 600 000 ISK, justert etter den islandske byggekostnadsindeksen(52). I henhold 
til lov nr. 4/1995 skal alle selskaper betale eiendomsskatt beregnet på grunnlag av den offisielle 
takseringen av grunn og bygninger som foretas hvert år. Da avtalen om lisenser og avgifter ble 
inngått, hadde var den offisielle verdien av den leide grunnen og bygningene Verne eide, blitt 
fastsatt som følger (i 2008, som i henhold til lovfestede bestemmelser danner grunnlaget for 
eiendomsskatt innkrevd i 2009):

(47) Sak C-222/04 Cassa	di	Risparmio	di	Firenze	m.	fl., [2006] saml. I-289, nr. 107 ff., og den rettspraksis som det vises til der.
(48) Se særlig sak C-143/99 Adria-Wien	Pipeline	og	Wietersdorfer	&	Peggauer	Zementwerke, [2001] saml. I-8365, nr. 38, sak C-501/00 

Spania	mot Kommisjonen, [2004] saml. I-6717, nr. 90, og sak C-66/02 Italia mot	Kommisjonen, [2005] saml. I-10901, nr. 77.
(49) Se sak C-387/92 Banco	Exterior	de	España, [1994] saml. I-877, nr. 14, og sak C-222/04 Cassa	di	Risparmio	di	Firenze	mfl., [2006] 

saml. I-289, nr. 132.
(50) Se nr. 2 i retningslinjene for beskatning av foretak.
(51) Artikkel 2.1.3 i avtalen om lisenser og avgifter.
(52) Artikkel 2.1.4 i avtalen om lisenser og avgifter.
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Bygning 868 ISK 452 050 000

Bygning 869 ISK 578 550 000

Bygning 872 ISK 52 700 000

Bygning 866 ISK 23 650 000

Bygning 864 ISK 70 900 000

Grunn på 9,6 ha ISK 181 200 000

Samlet verdi ISK 1 359 050 000

91)	 Dette viser Vernes skattegrunnlag i henhold til avtalen om lisenser og avgifter var lavere enn tilfellet 
ville vært ut fra lovfestede bestemmelser. (1 030 600 000 ISK i stedet for 1 359 050 000 ISK). Det 
reduserte skattegrunnlaget fritar Verne fra byrder som selskapet normalt hadde måttet bære, og 
innebærer derfor en fordel for Verne.

2.1.3.3	 Utsatt	indeksering	av	skattegrunnlaget	–	eiendomsskatt	

92)	 Ved at grunnindeksen for byggekostnadene ble fastsatt da Verne innledet driften, blir selskapet 
fritatt for utgifter som det måtte ha båret i henhold til de allmenne lovfestede bestemmelsene, som 
fastsetter at foretak som eier fast eiendom eller leier grunn, skal betale eiendomsskatt på grunnlag 
av takseringen som foreligger når den faste eiendommen kjøpes/leies, og som foretas på nytt hvert 
år. Disse kostnadene dekkes vanligvis av selskapene, og å bli fritatt for dem gir Verne en fordel. 

2.1.3.4	 Eiendomsskatt	innkrevd	fra	1.	januar	2011

93)	 I henhold til lov nr. 4/1995 innkreves kommunal eiendomsskatt på Island for alle bygninger som 
har vært gjenstand for offisiell taksering året før. Bygningene som Verne kjøpte i 2008, hadde vært 
gjenstand for offisiell taksering på tidspunktet for kjøpet. Den skattefrie perioden fra tidspunktet 
for kjøpet til 1. januar 2011, som er fastsatt i avtalen om lisenser og avgifter(53), fritar dermed 
Verne for utgifter selskapet vanligvis hadde måttet dekke, og innebærer derfor en fordel for Verne. 
Tiltaket utgjør derfor statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

2.1.3.5	 Fast	skattegrunnlag	for	framtidige	bygninger	–	eiendomsskatt

94)	 I stedet for å anvende den offisielle verdien som skattegrunnlag i henhold til lov nr. 4/1995, 
er skattegrunnlaget for de framtidige bygningene som oppføres på området, det minste av 
i) kostnadene for utvidelse av ytterveggene og ii) 85 500 ISK per kvadratmeter, indeksert etter den 
islandske byggekostnadsindeksen (med start i den måneden Verne innleder sin kundevirksomhet 
/ bygningen settes i drift), pro rata etter beleggsprosent(54). For så vidt som Verne vil oppføre 
bygninger (eller allerede har gjort det), vil dette redusere byrden som selskapet vanligvis måtte ha 
båret, og innebærer derfor en fordel for Verne. 

2.1.3.6	 Ingen	veibyggingsavgift	for	eksisterende	bygninger

95)	 Artikkel 3 i lov 153/2006 om veibyggingsavgift (”gatnagerðargjald”) fastsetter at veibyggingsavgift 
er en engangsavgift som de islandske kommunene skal innkreve for fast eiendom i all byområder. 
I henhold til loven er kommunene forpliktet til å innkreve avgiften, og de kan vedta en avgiftssats 
opptil høyst 15 % av den offisielle byggekostnaden per m2 som fastsatt av det islandske 
statistikkorganet som utarbeider offisielle statistikker på Island. Skattegrunnlaget er bygningene 
som er tillatt på det aktuelle området ifølge den utstedte byplanleggings- eller byggetillatelsen. 
Artikkel 5 gir mulighet for fritak for eller reduksjon av avgiften, som må fastsettes gjennom 
kommunale vedtekter. Videre gir artikkel 6 mulighet for ad	 hoc-fritak eller -reduksjon under 
særlige omstendigheter.

96)	 På grunnlag av artikkel 1.1 i avtalen om lisenser og avgifter, skal Verne ikke betale veibyggingsavgift 
for eksisterende bygninger.

(53) Artikkel 2.2.2 i avtalen om lisenser og avgifter.
(54) Artikkel 2.1.5 i avtalen om lisenser og avgifter.
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97)	 Avgiften i henhold til lov nr. 153/2006 er per definisjon snarere en skatt enn et gebyr for utførte 
tjenester, slik Overvåkningsorganet beskriver i åpningsvedtaket. At veibyggingsavgiften er av en 
slik art, framgår uttrykkelig av lovens artikkel 1(55). 

98)	 Lov nr. 153/2006 fastsetter videre at de islandske kommunene er forpliktet til å fastsette satsen 
for veibyggingsavgiften gjennom kommunale vedtekter, som kunngjøres i del B av statens 
lysningsblad. Ifølge vedtektene av 20. januar 2008 for veibyggingsavgift i Reykjanesbær(56) er 
gjeldende avgiftssats for industrianlegg i Reykjanesbær 7,5 % av skattegrunnlaget som er fastsatt 
i henhold til artikkel 3 i lov nr. 153/2006. I henhold til lov nr. 153/2006 skal avgiften betales 
når leieavtalen for grunnen inngås, når bygningen renoveres eller endres, når bygningens formål 
endres eller når eldre bygninger utvides. Verne ville følgelig ha måttet betale avgiften i henhold til 
de lovfestede bestemmelsene, også for de eksisterende bygningene, som tidligere var militærbygg 
og ikke hadde vært pålagt veibyggingsavgift. Overvåkningsorganet minner om at i henhold til 
artikkel 5 i lov 176/2006 skal de allmenne skattereglene få anvendelse på all fast eiendom innenfor 
grensene for den tidligere marinebasen når den tas i bruk for sivile formål(57). 

99)	 Unntaket som er fastsatt i artikkel 1.1 i avtalen om lisenser og avgifter, fritar Verne fra byrder som 
selskapet vanligvis hadde måttet bære, og innebærer derfor en fordel for Verne. 

2.1.3.7	 25	%	veibyggingsavgift	for	nye	bygninger

100)	 I henhold til avtalen om lisenser og avgifter(58) skal Verne betale bare 25 % av avgiften som skulle 
vært betalt i henhold til lov nr. 153/2006, ”på grunn av eiendommenes størrelse […] og prosjektets 
størrelse og dets betydelige innvirkning på inntektene i Reykjanesbær”. Avtalen fastsetter at Verne 
i framtiden for egen regning skal bygge veier innenfor grensene for området ”og utføre slikt arbeid 
som vanligvis blir utført, til gjengjeld for veibyggingsavgiftene”. Kommunen vil imidlertid sørge 
for veiforbindelse til området. 

101)	 En veibyggingsavgift som er redusert med 75 % for nye bygninger i henhold til avtalen om lisenser 
og avgifter, er lavere enn avgiften som ville vært pålagt i henhold til de lovfestede bestemmelsene. 
Den reduserte avgiften fritar Verne fra byrder selskapet vanligvis måtte ha båret, og innebærer 
derfor en fordel for Verne. 

2.1.4	 Innvirkning	på	samhandelen	og	vridning	av	konkurransen

102)	 Når det gjelder kriteriet i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 om støtte ”som vrir eller truer med å vri 
konkurransen i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene”, følger det 
av rettspraksis at det ikke er nødvendig å fastslå at støtten har en reell innvirkning på samhandelen 
mellom avtalepartene og at konkurransen faktisk vris, men bare å undersøke om støtten kan påvirke 
samhandelen og vri konkurransen(59). Det er dessuten slik at når støtte gitt av staten styrker et 
foretaks stilling sammenlignet med andre foretak som er konkurrenter på markedet i EØS, skal 
de sistnevnte anses å bli påvirket av støtten. Omvendt er det ikke nødvendig at mottakerforetaket 
selv deltar i samhandelen(60). 

103)	 Verne har planer om å yte tjenester i grossistleddet i datasentermarkedet, herunder til andre EØS-
land. Det er et bredt tilbud av slike tjenester i EØS og i verdensmarkedene. På grunnlag av dette 
konkluderer Overvåkningsorganet med at avtalen om lisenser og avgifter kan vri konkurransen og 
påvirke samhandelen mellom avtalepartene til EØS-avtalen.

(55) Dette omhandles nærmere i de forklarende merknadene til lovforslaget som ble framlagt for Parlamentet i forbindelse med 
vedtakelsen av lov nr. 153/2006, og som opphevet den tidligere loven om veibyggingsavgift, nr. 17/1996. Det hadde tidligere 
hersket usikkerhet om avgiftens art, det vil si hvorvidt det dreide seg om en skatt eller et gebyr for utførte tjenester. Lov nr. 153/2006 
ble vedtatt etter en høyesterettsdom i sak nr. 415/2005, der Domstolen konkluderte med at veibyggingsavgift var en skatt, og ikke 
et gebyr for utførte tjenester. 

(56) Vedtekt nr. 120/2008, kunngjort i statens lysningsblad del B.
(57) Se også beskrivelsen i avsnitt I.2.3 ovenfor.
(58) Artikkel 1.2 i avtalen om lisenser og avgifter.
(59) Sak C-372/97 Italia mot Kommisjonen, [2004] saml. I-3679, nr. 44, sak C-66/02 Italia mot Kommisjonen, nr. 111, og sak C-148/04 

Unicredito	Italiano, [2005] saml. I-11137, nr. 54.
(60) Sak C-66/02 Italia mot Kommisjonen, sitert ovenfor, nr. 115 og 117, og sak C-148/04 Unicredito	Italiano, sitert ovenfor, nr. 56 

og 58.
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2.1.5	 Konklusjon	med	hensyn	til	om	avtalen	om	lisenser	og	avgifter	innebærer	statsstøtte

104)	 Fritakene for kommunale skatter og avgifter (eiendomsskatt og veibyggingsavgift), som er angitt 
ovenfor, det vil si:

a) garantert sats for årlig eiendomsskatt på høyst 1,65 %,

b) fast skattegrunnlag for eiendomsskatt på 1 030 600 000 ISK i stedet for den årlige offisielle 
takseringen av grunn og eksisterende bygninger,

c) utsatt indeksering av skattegrunnlaget for eiendomsskatt, 

d) ingen eiendomsskatt ble innkrevd før 1. januar 2011,

e) fast skattegrunnlag for eiendomsskatt for framtidige bygninger i stedet for offisiell taksering,

f) ingen veibyggingsavgift for eksisterende bygninger, og

g) 25 % veibyggingsavgift for nye bygninger,

 innebærer en selektiv fordel for Verne og gis av statsmidler, påvirker samhandelen og kan vri 
konkurransen. Tiltakene utgjør derfor statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

2.1.6	 Fastsettelsen	av	støttebeløpet	i	avtalen	om	lisenser	og	avgifter

105)	 Statsstøttebeløpet er differansen mellom på den ene side de skatter og avgifter Verne skal betale i 
henhold til avtalen om lisenser og avgifter, og på den annen side de skatter og avgifter selskapet 
skulle betalt dersom de lovfestede bestemmelsene ble anvendt.

2.2 Avtalen om salg av eiendom, leieavtalen og tilleggsleieavtalen

2.2.1	 Statsmidler,	selektivitet	og	virkning	på	samhandelen

106)	 For det første ble alle de tre avtalene (avtalen om salg av eiendom, leieavtalen og tilleggsleieavtalen) 
inngått mellom Verne og statskassen(61). 

107)	 For det andre merker Overvåkningsorganet seg, etter å ha fastslått at avtalen om salg av eiendom, 
leieavtalen og tilleggsleieavtalen var inngått direkte av staten og at den derfor innebar bruk av 
statsmidler, at Verne som potensiell mottaker av støtten som følger av de tre avtalene, oppfyller 
kriteriene for å bli ansett som et foretak ettersom selskapet utøver økonomisk virksomhet ved å 
tilby datalagringstjenester i grossistleddet på markedet. 

108)	 For det tredje bør transaksjonene, ettersom de kan begunstige et bestemt foretak (dvs. Verne), 
anses som et selektivt tiltak. 

109)	 For det fjerde vrir eller truer tiltakene med å vri konkurransen og påvirke samhandelen mellom 
avtalepartene til EØS-avtalen, ettersom Verne har til hensikt å drive et globalt grossistdatasenter 
med tjenester som vil være tilgjengelige for kunder i EØS og på verdensmarkedet.

2.2.2	 Fordel	–	markedsinvestorprinsippet

110)	 For å vurdere hvorvidt tiltakene i de tre avtalene utgjør statsstøtte, må Overvåkningsorganet 
fastslå omsalget av bygningene og leien av grunnen gir Verne en fordel.

111)	 Dersom avtalen om salg av eiendom, leieavtalen og tilleggsleieavtalen ble gjennomført i samsvar 
med prinsippet om normal markedsatferd, dvs. dersom staten solgte bygningene til markedspris 
og bestemmelsene i leieavtalen og tilleggsleieavtalen var i tråd med markedsvilkårene, ville den 
ikke innebære statsstøtte.

112)	 I forbindelse med offentlige myndigheters salg av grunn eller bygninger til et foretak eller en 
person som utøver økonomisk virksomhet, må det påpekes at Domstolen har ment at slikt salg 

(61) Avtalen om salg av eiendom og leieavtalen er undertegnet av Kjartan Eiríksson, på vegne av statskassen, ”ved fullmakt 
av 8.5.2007”, og tilleggsleieavtalen ”[p]å vegne av statskassen, i samsvar med lov nr. 176/2006 om bestemmelser etter avtalen med 
USA om tilbakelevering av forsvarsområdet ved Keflavík lufthavn, Kjartan Eiríksson ved registrert fullmakt av 8.5.2007”. Kjartan 
Eiríksson er administrerende direktør i KADECO.
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kan innebære elementer av statsstøtte, særlig dersom salget ikke skjer til markedspris, det vil si 
dersom det ikke skjer til en pris som en privat markedsinvestor hadde kunnet kreve under vanlige 
konkurranseforhold(62). 

2.2.2.1	 Avtalen	om	salg	av	eiendom

113)	 Statskassen solgte fem bygninger til Verne 26. februar 2008. For å vurdere om det foreligger 
statsstøtte i denne saken anvender Overvåkningsorganet retningslinjene om elementer av 
statsstøtte i forbindelse med offentlige myndigheters salg av grunn og bygninger (heretter kalt 
”retningslinjene”). Retningslinjene bygger på markedsinvestortesten. 

 Ble	det	avholdt	en	vilkårsløs	budrunde	eller	tilsvarende?	

114)	 I henhold til nr. 2.1 i retningslinjene er det automatisk utelukket at det foreligger statsstøtte til 
fordel for kjøperen når salget skjer gjennom ”en tilstrekkelig utlyst, åpen budrunde det ikke er 
knyttet vilkår til og der det høyeste eller eneste bud blir antatt, som kan sammenliknes med en 
auksjon”. Ifølge opplysningene Overvåkningsorganet innhentet i forbindelse med den formelle 
undersøkelsen ble det ikke avholdt anbudskonkurranse verken av staten eller KADECO 
på statens vegne. På dette grunnlaget kan det derfor ikke utelukkes at statsstøtte foreligger. 
Overvåkningsorganet vil imidlertid i det følgende vurdere om det ble anvendt en framgangsmåte 
som kan sammenlignes med en vilkårsløs budrunde, selv om den ikke var helt i samsvar med 
retningslinjene.

115)	 Islandske myndigheter hevdet i sine merknader til åpningsvedtaket(63) at bygningene ble solgt til 
gjeldende markedspris den gang, i februar 2008. For å underbygge dette har islandske myndigheter, 
selv om de ikke viser til retningslinjene, blant annet opplyst at ”alle statlige eiendommer, som 
KADECO håndterte på den tiden, ble offentlig annonsert flere måneder før salget til Verne”(64), 
og at ”eiendommen ble offentlig annonsert og det kom to tilbud for bygning 869; tilbudet på [..] 
fra Verne Holdings ehf. og et tilbud fra [en annen budgiver]”(65). 

116)	 For å fastslå om det ble anvendt en framgangsmåte som tilsvarer en vilkårsløs budrunde, har 
Overvåkningsorganet vurdert alle tilgjengelige opplysninger. 

117)	 Den islandske riksrevisjonen (”Ríkisendurskoðun”) er et uavhengig organ under Alltinget 
(”Alþingi”). Dens hovedrolle er å revidere sentrale statsorganers regnskaper og å overvåke og 
fremme forbedringer i statens finansforvaltning og i bruken av offentlige midler(66).

118)	 Fra november 2007 til mars 2008 gjennomførte den islandske riksrevisjonen en såkalt 
ytelsesrevisjon(67) knyttet til KADECOs virksomhet. Undersøkelsen ble igangsatt på grunn av 
påstander framsatt i den offentlige debatten om at ikke alle statens interesser var blitt ivaretatt 
da eiendeler i det tidligere forsvarsområdet ved Keflavík lufthavn ble solgt. Bygningene som 
ble kjøpt av Verne, ligger i dette området. Disse bygningene var imidlertid ennå ikke solgt da 
revisjonen ble foretatt. I forbindelse med revisjonen ble det påpekt at KADECO var utnevnt ved 
lov til å forvalte innretningene i det tidligere forsvarsområdet ved Keflavík lufthavn og til å styre 
den framtidige utviklingen av området på vegne av den islandske stat. Selskapet hadde derfor full 
rett til å håndtere salget av statens eiendeler i området uten å trekke inn statens innkjøpssentral 
(”Ríkiskaup”)(68), og KADECO var ikke forpliktet til å legge eiendelene ut på anbud. Revisjonen 
fastslår også at statens interesser ble ivaretatt da eiendelene ble solgt. 

119)	 Rapporten om ytelsesrevisjonen ble utstedt 26. mars 2008 og er tilgjengelige for allmennheten på 
den islandske riksrevisjonens nettside(69). Rapporten gir en nærmere beskrivelse av salgsprosessen  
 

(62) Se i denne forbindelse sak C-290/07 P, Kommisjonen mot	Scott, [2010] ennå ikke offentliggjort, nr. 68, og sak C-239/09, Seydaland,	
[2010] ennå ikke offentliggjort, nr. 34.

(63) Brev fra KADECO av 19.11.2010, vedlegg til et brev av 28.2.2011.
(64) Brev fra KADECO av 16.6.2011, vedlegg til et brev av 21.6.2011.
(65) Brev fra KADECO av 19.11.2010, vedlegg til et brev av 28.2.2011.
(66) Se http://www.rikisend.is/index.php?id=44 
(67) Se den engelske utgaven av den islandske riksrevisjonens årsrapport fra 2008, side 23, tilgjengelig på http://www.rikisendurskodun.

is/fileadmin/media/skyrslur/arsskyrsla_2008_enska.pdf 
(68) Statens innkjøpssentrals rolle er å håndtere innkjøp av varer og tjenester i innen- og utenlandske markeder, statlige institusjoner og 

statlige foretak i henhold til lov om offentlig innkjøp nr. 84/2007, se http://www.rikiskaup.is/english/nr/324 
(69) Bare tilgjengelig i islandsk språkversjon, se http://www.rikisend.is/skyrslur-eftir-utgafutima/2008.html 
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for bygningene som allerede var solgt eller i ferd med å bli solgt på tidspunktet for revisjonen, 
da tre firedeler av alle eiendommene på området allerede var solgt. Ifølge rapporten ble de første 
offentlige annonsene for enkeltbygninger i området offentliggjort i mars 2007, da 24 bygninger  
ble lagt ut for salg(70). I april 2007 ble ytterligere åtte bygninger tilbudt for salg på Islandske 
aviser(71). Rapporten fastslår at ingen bygninger er blitt annonsert enkeltvis i aviser etter april 
2007, men det ble regelmessig offentliggjort annonser med henvisning til KADECO og KADECOs 
nettside, som etterlyste forslag til hvordan området kunne utnyttes.

120)	 Den islandske riksrevisjonen påpekte i sin rapport at det hadde vært bedre å annonsere bygningene 
enkeltvis. 

121)	 Når det gjelder de fem bygningene som ble solgt til Verne 26. februar 2008, ble bare én annonsert 
spesifikt, dette var bygning nr. 869(72). Denne bygningen var blant de åtte som ble annonsert i 
april 2007. Islandske myndigheter har forklart at det ble mottatt ett tilbud for denne bygningen, 
oversendt 23. april 2007 av Atlantic Film Studios. Overvåkningsorganet har fått en kopi av 
tilbudet. Atlantic Film Studios tilbød 35 000 ISK per m2, som ut fra den anslåtte størrelsen av 
bygning 869 den gang, 13 000 m2, ble beregnet til 455 000 000 ISK i tilbudet. I tillegg tilbød 
Atlantic Film Studios seg å betale 15 000 000 ISK for et asfaltområde utenfor grensene for 
bygning 869. Islandske myndigheter har forklart at dette tilbudet ble avslått(73). 

122)	 På bakgrunn av ovenstående opplysninger kan Overvåkningsorganet ikke fastslå at det i dette 
tilfellet ble fulgt en framgangsmåte som tilsvarer en vilkårsløs budrunde. Statsstøtte kan derfor 
ikke automatisk utelukkes på dette grunnlaget. 

	 Uavhengig	ekspertvurdering

123)	 Avsnitt 2.2 i retningslinjene gir mulighet for en alternativ framgangsmåte for å utelukke støtte, 
nærmere bestemt metoden med uavhengig ekspertvurdering. Selv om islandske myndigheter ikke 
har hevdet at støtte var utelukket på grunnlag av den foreskrevne metoden, vil Overvåkningsorganet 
vurdere om dette var tilfelle. 

124)	 En takstmann fra den lokale eiendomsmegleren Fateignastofa Suðurnesja, fastsatte 23. april 
2007 markedsprisen for denne bygningen (869) ut fra en anslått størrelse på 13 382 m2, 
til 980 000 000 ISK, eller ca. 73 000 ISK per m2. Ettersom Verne kjøpte denne og fire andre  
bygninger i februar 2008 for en samlet pris på 14,5 millioner USD, som den gang tilsvarte 
957 000 000 ISK, er det berettiget å spørre om det virkelig ble betalt markedspris for bygningene.

125)	 Som tidligere nevnt hevdet islandske myndigheter i sine merknader til åpningsvedtaket 
at bygningene ble solgt til markedspris, og for å støtte sin påstand viste de blant annet til 
den uavhengige ekspertvurderingen av bygning 869 nevnt ovenfor. Islandske myndigheter 
har oversendt Overvåkningsorganet en kopi av takstrapporten, som ble undertegnet av 
takstmannen 23. april 2007. Rapporten er kort (på mindre enn én side), og omtaler bygning 
nr. 869 som utgjør 13 383 m2, er laget av stålrammer og er i god stand samt lett tilgjengelig(74). 
Takstmannen fastsetter markedsprisen til 980 000 000 ISK på grunnlag av tilgjengelig 
dokumentasjon, inspeksjon av bygget og gransking av sammenlignbare eiendommer i området, 
og i betraktning av markedsvilkårene. I rapporten vises det til muligheten for å utnytte bygningen 
i forbindelse med beliggenheten rett ved Keflavík internasjonale lufthavn, og til flere muligheter 
for å anvende eiendommen til et høybygg. 

126)	 Overvåkningsorganet merker seg at islandske myndigheter i merknadene til åpningsvedtaket 
uttalte at taksten ”skulle gjenspeile verdien av en ny bygning på sammenlignbare eiendommer”(75).  
 

(70) Ingen av bygningene som senere ble kjøpt av Verne, var blant disse.
(71) Bygning 869 var en av disse.
(72) Dette er bekreftet ved opplysninger oversendt per e-post 1. juni 2012 (dok. nr. 636529) av islandske myndigheter.
(73) Overvåkningsorganet merker seg at det i den islandske riksrevisjonens ytelsesrevisjon i mars 2008 rapporteres at Atlantic Film 

Studios faktisk kjøpte 12 bygninger i området for 575 000 000 ISK, og at kjøpsprisen utgjorde 87 % av prisen som ble fastsatt av 
en takstmann, en lokal eiendomsmegler.

(74) Det ble senere fastslått at den faktiske størrelsen var 16 606 m2. På dette tidspunktet (april 2007) hadde imidlertid det islandske 
eiendomsregisteret, som i dag kalles ”Þjóðskrá Íslands”, ennå ikke registrert den faktiske størrelsen på og verdien av bygningene 
på området til den tidligere amerikanske militærbasen som ble tatt i bruk for sivile formål i henhold til lov nr. 176/2006.

(75) KADECOs brev av 19. november 2010, vedlegg til et brev av 28.2.2011.
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Dette gjenspeiles imidlertid ikke i ordlyden i takstrapporten, som klart viser til tilstanden til 
bygning 869, og ikke inneholder noen henvisning til nye bygninger. Den ovennevnte rapporten fra 
den islandske riksrevisjonen underbygger heller ikke påstanden om at taksten gjenspeilte verdien 
av nye bygninger.

127)	 Ettersom ekspertvurderingen bare omhandler én av de fem bygningene Verne kjøpte, ble 
foretatt 10 måneder før bygningene ble solgt til Verne, og ettersom det viser seg å være usikkert 
om denne vurderingen faktisk ble foretatt på grunnlag av allment aksepterte markedsindikatorer 
og standarder for vurdering, kan den ikke anses som en uavhengig ekspertvurdering for alle de 
fem bygningene som ble solgt til Verne, i henhold til retningslinjene som gjelder for denne saken. 

	 Markedspris

128)	 Spørsmålet som da melder seg, er hvordan markedsprisen for bygningene kan fastsettes i denne 
saken. I mangel av den prosedyren for automatisk å utelukke statsstøtte som staten kunne anvende 
i henhold til Overvåkningsorganets retningslinjer, vil Overvåkningsorganet innta den systematiske 
og logiske tilnærmingen som ligger til grunn for retningslinjene, i sin vurdering av markedsprisen 
i dette tilfellet.

129)	 Den samlede størrelsen av alle de fem bygningene som ble kjøpt av Verne, var 31 008 m2(76). 
Den samlede prisen som ble betalt, som tilsvarte 957 000 000 ISK den gang, gir en pris på 
ca. 31 000 ISK per m2, som er ca. 4 000 ISK lavere enn den kvadratmeterprisen Atlantic Film 
Studios tilbød for bygning 869 ti måneder tidligere, et tilbud som ifølge islandske myndigheter 
ble avslått(77). Overvåkningsorganet mener at dette i seg selv tyder på at bygningene ble solgt til 
Verne under markedspris. 

130)	 Som antydet ovenfor kan Overvåkningsorganet ikke stole helt på ekspertvurderingen som ble 
foretatt. Imidlertid antyder den etter Overvåkningsorganets oppfatning at prisen som ble betalt, 
kan ha vært lavere enn markedspris, også sett i lys av det eneste andre tilbudet som ifølge islandske 
myndigheter ble framsatt, og som dessuten ble gitt allerede ti måneder før det faktiske salget til 
Verne fant sted. 

131)	 Vurderingen av om det ble betalt markedspris er, i mangel av den automatiske antakelsen 
omhandlet i Overvåkningsorganets retningslinjer, i sin natur retrospektiv(78). Overvåkningsorganet 
er forpliktet til å anvende den mest pålitelige metoden for å fastsette verdien av en eiendom i slike 
tilfeller, på grunnlag av alle tilgjengelige opplysninger. 

132)	 Overvåkningsorganet mener at pålitelige opplysninger i denne forbindelse finnes i den ovennevnte 
rapporten fra den islandske riksrevisjonen, selv om det ikke kan utelukkes at andre salgskontrakter 
som ble inngått med staten og drøftes i rapporten, innebærer statsstøtte. Etter Overvåkningsorganets 
oppfatning gir rapporten nyttige opplysninger om situasjonen før og på tidspunktet for salget til 
Verne, og den kan være nyttig for å fastsette markedsprisen i det berørte området. 

133)	 Det framgår av rapporten at den samme takstmannen som foretok vurderingen av bygning 869, 
den ene av bygningene som ble solgt til Verne, takserte en betydelig del av bygningene i området 
som staten la ut for salg. Alle bygningene ble imidlertid ikke taksert. Rapporten inneholder også 
opplysninger om takstmannens antakelser, og forklarer at takseringene ble gjort på grunnlag av 
markedspriser i området, idet det ble tatt hensyn til byggekostnader. Det framgår imidlertid av 
rapporten at bygningene ikke ble taksert hver for seg, men inndelt i grupper etter alder, tilstand 
og bruksmuligheter, og deretter vurdert gruppevis. Ekspertvurderingen tok hensyn til nødvendige 
endringer av elektrisitetsanlegg (fra amerikanske til europeiske standarder), beliggenhet og 
avstanden fra infrastruktur. Den tok derimot ikke hensyn verken til det betydelig økte tilbudet 
av fast eiendom i området etter at det amerikanske marinebaseområdet ble tatt i bruk for sivile 
formål, eller til videresalgs- og bruksbegrensningen som åpenbart ble pålagt i noen tilfeller. Som 
forklart i rapporten hadde det før salget til Verne blitt solgt bygninger til andre selskaper i området; 
i første fase (første halvdel av 2007) ble bygningene solgt for 57 % av taksten (22 bygninger, alle  
 

(76) Se fordelingen i avsnitt I.3.2 ovenfor.
(77) Atlantic Film Studios tilbød 35 000 ISK per m2. Se nr. 117 ovenfor.
(78) Se i denne forbindelse sak T-274/01 Valmont	mot	Kommisjonen, [2004] saml. II-3145, nr. 45.
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solgt til ett selskap). På et senere tidspunkt, høsten 2007, ble bygninger solgt til ulike selskaper/
organisasjoner for mellom 72 og 87 % av taksten. Disse eiendommene ble solgt i mindre enheter. 
Det framgår dessuten av rapporten at et selskap kjøpte to skolebygninger for 30 % av taksten. 
Selv om Overvåkningsorganet i denne saken ikke kan ta stilling til om statsstøtte inngikk i de 
nevnte transaksjonene, viser disse opplysningene at ekspertvurderingene som ble foretatt, ikke 
nødvendigvis er den beste eller eneste metoden for å fastsette markedspris i området og i denne 
saken.

134)	 Overvåkningsorganet mener at det ikke er noen grunn til å tro at staten innhentet takst for bygning 
nr. 868, 866, 872 eller 864, som ble solgt til Verne. Dersom slike opplysninger var tilgjengelige, 
ville islandske myndigheter ha oversendt dem. Den eneste tilgjengelige ekspertvurderingen som 
gjelder bygninger solgt til Verne, er dermed taksten for bygning nr. 869. Dette er også den eneste av 
de fem bygningene som ble annonsert spesifikt, ifølge den ovennevnte rapporten fra den islandske 
riksrevisjonen og opplysninger framlagt av islandske myndigheter. Overvåkningsorganet har 
videre ingen grunn til å tro at grunnlaget for takstmannens vurdering av andre bygninger i området 
var annerledes enn for vurderingen som er tilgjengelig i dette tilfellet.

135)	 På bakgrunn av svakhetene knyttet til å anvende ekspertvurderingen for bygning nr. 869 som ble 
foretatt i 2007, som allmenn erstatning for markedspris i denne saken, i betraktning av at den 
bare gjelder én av de fem bygningene som ble solgt til Verne, og at den ble foretatt ti måneder før 
avtalen med Verne ble inngått, mener Overvåkningsorganet at denne taksten ikke kan anvendes 
direkte som representativ for den kvadratmeterprisen en privat markedsdeltaker ville vært villig 
til å godta for de fem bygningene solgt samlet, dersom han eller hun hadde eid bygningene. Etter 
Overvåkningsorganets oppfatning kan det imidlertid tyde på at markedsprisen faktisk var høyere 
enn prisen Verne betalte.

136)	 Overvåkningsorganet må derfor anvende en annen erstatning for markedspris enn 
ekspertvurderingen som er tilgjengelig i denne saken.

137)	 En sentral uavhengig myndighet, det islandske eiendomsregisteret (”Þjóðskrá Íslands”), vurderer 
årlig verdien av all privat fast eiendom (grunn og bygninger) på Island(79). Verdien skal gjenspeile 
markedsprisen.

138)	 Det rettslige grunnlaget for vurderingen som det islandske eiendomsregisteret foretar, er lov 
nr. 6/2001 om eiendomsregisteret og taksering. Ifølge lovens artikkel 27 skal den registrerte verdien 
av fast eiendom gjenspeile eiendommens markedspris. Dersom markedspris ikke er tilgjengelig, 
skal verdien fastsettes på grunnlag av de beste tilgjengelige opplysningene om markedspris for 
tilsvarende eiendommer, idet det tas hensyn til inntekter, kostnader, eiendommens beliggenhet i 
forbindelse med infrastruktur, alder, bruksmuligheter, rettigheter, jordtype, vegetasjon, landskap 
og alle andre faktorer som kan påvirke markedsprisen for den berørte eiendommen.

139)	 Det islandske eiendomsregisteret skal hvert år vurdere alle eiendommer på grunnlag av 
markedsprisen foregående februar, og vurderingen trer i kraft 31. desember samme år. Den årlige 
vurderingen foretas på grunnlag av opplysninger om den enkelte eiendommens særtrekk og om 
markedsprisen for fast eiendom ifølge registrerte salgskontrakter. 

140)	 Salgspriser og betalingsvilkår fra alle salg som gjennomføres i landet, samles i 
eiendomsregisterdatabasen, som drives av det islandske eiendomsregisteret. De registrerte 
salgsavtalene utgjør grunnlaget for vurderingen. Det islandske eiendomsregisteret bruker de 
innhentede opplysningene for å vurdere både boligmarkedet og markedet for industribygg og 
andre næringsbygg på Island. Disse markedsdataene er tilgjengelige for allmennheten(80). 

(79) Noen unntak får anvendelse, men de er ikke relevante for denne saken.
(80) Se http://www.skra.is/sides/1183 ”Det islandske eiendomsregisteret (”Þjóðskrá Íslands”) er ansvarlig for innsamling, behandling, 

lagring og offentliggjøring av opplysninger om fast eiendom, f.eks. markedsdata, som brukes av sentrale og lokale 
statsorganer, eiendomsmeglere og finanssektoren. Det islandske eiendomsregisteret analyserer og offentliggjør opplysninger 
om eiendomsmarkedet på grunnlag av registrerte data om eiendomssalg, som har blitt samlet inn siden 1980. Opplysninger 
om salgspriser og betalingsmåter fra hver enkelt salgskontrakt samles i eiendomsregisterdatabasen og brukes til å beregne 
økonomiske indikatorer, f.eks. prisindeksen for fast eiendom. Det islandske eiendomsregisteret opprettet og vedlikeholder 
eiendomsregisterdatabasen, som er et sentralisert datalagringssystem og en informasjonskilde som inneholder alle opplysninger om 
grunn og fast eiendom.”
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141)	 Siden april 2010 har det islandske eiendomsregisteret månedlig offentliggjort markedsdata om 
næringsbygg(81). Disse dataene gir informasjon om antall salgskontrakter for næringsbygg inngått 
per måned, tilbake til januar 2005, antall transaksjoner med tilgjengelig salgspris, og den samlede 
offisielle verdien av bygninger som ble solgt, sammenlignet med den samlede salgsprisen for alle 
kontrakter som ble inngått for hver måned, inndelt i to geografiske kategorier: hovedstadsområdet 
og resten av landet. Bygningene Verne kjøpte tilhører den siste geografiske kategorien. 

142)	 Markedsdataene viser at den samlede salgsprisen for næringsbygg, også utenfor hovedstadsområdet, 
generelt lå over den samlede offisielle vurderingen av alle bygningene som ble solgt i de månedene 
dataene gjelder: perioden fra 1. januar 2005 til i dag(82). Dette tyder på at den offisielle vurderingen 
vanligvis ikke er høyere enn den faktiske markedsprisen i tilfeller der slike opplysninger foreligger.

143)	 Ettersom en reell markedspris ikke ble fastsatt gjennom et sammenlignbart tilbud på et åpent 
marked, mener Overvåkningsorganet at den metoden for vurdering av fast eiendom på Island som 
er fastsatt i henhold til lov nr. 6/2001 og beskrevet nærmere ovenfor, er den beste tilgjengelige 
metoden for å fastsette verdien av eiendommen Verne kjøpte. Til grunn for Overvåkningsorganets 
syn ligger det klare målet i lov 6/2001 og ordlyden i lovens artikkel 27: å fastsette en offisiell verdi 
på grunnlag av markedsindikatorer. 

144)	 Videre var den offisielle vurderingen i henhold til lov nr. 6/2001 den eneste taksten som ble gitt 
for de berørte bygningene på den tiden, og den ble foretatt av en uavhengig myndighet(83). Dette 
er ikke i strid med det faktum at en vurdering for skattemessige formål i prinsippet ikke viser 
”markedsprisen” for fast eiendom, noe som også gjenspeiles i Overvåkningsorganets retningslinjer. 

145)	 Etter Overvåkningsorganets syn gir den metoden som ble anvendt for å vurdere eiendommen i 
henhold til islandsk lovgivning, den beste indikasjonen på markedsprisen som foreligger i denne 
saken, og en vurdering foretatt i ettertid av en takstmann hadde i dette tilfellet ikke vært en mer 
pålitelig metode for å fastslå markedspris for eiendommen da avtalen ble inngått, 26. februar 
2008(84). 

146)	 Alt i alt konkluderer Overvåkningsorganet med at vurderingen som det islandske eiendomsregisteret 
foretok, er den beste erstatningen for markedspris i dette tilfellet. Overvåkningsorganet merker 
seg videre at islandske myndigheter i sin e-postmelding av 14. mai 2012, med henvisning til 
transaksjonene i 2008 som er under vurdering, uttaler at ”takstverdien for skattemessige formål 
ifølge islandsk praksis vanligvis anses å gjenspeile markedsverdien”(85). Overvåkningsorganet 
godtar dette.

147)	 Overvåkningsorganets syn underbygges ytterligere gjennom det faktum at den offisielle 
takseringen i henhold til artikkel 31 i lov 6/2001 kan bli påklaget av berørte parter, og at det 
islandske eiendomsregisterets resultat kan påklages til et særskilt organ (”Yfirfasteignamatsnefnd”) 
i henhold til lovens artikkel 34. Verne har ikke påklaget den offisielle takseringen av bygningene 
i denne saken.

	 Fastsettelse	av	støttebeløpet	

148)	 Det følger av etablert rettspraksis at Overvåkningsorganet er forpliktet til, i det omfang det er 
mulig, å fastsette den virkelige verdien av den berørte støtten og kreve at det nøyaktige beløpet 
skal tilbakebetales i hvert enkelt tilfelle(86).

(81) Se http://www.skra.is/Um-okkur/Frettir/Frett&NewsID=4103 
(82) I åtte måneder i 2005, i hele 2006 og 2007, i ti måneder i 2008, ti måneder i 2009, ni måneder i 2010 og ti måneder i 2011 lå 

den samlede salgsprisen for næringsbygg utenfor hovedstadsområdet hver måned over den samlede offisielle verdien. De seneste 
opplysningene som er tilgjengelige på nettstedet til det islandske eiendomsregisteret, gjelder transaksjonene som ble registrert i 
mai 2012. De viser at salgsprisene i de registrerte transaksjonene konsekvent og generelt ligger over den offisielle verdien, også for 
næringsbygg utenfor hovedstadsområdet.

(83) Overvåkningsorganet merker seg at disse vurderingene ble nevnt i avtalen om salg av eiendom.
(84) Se i denne forbindelse også sak C-124/10 P, Kommisjonen mot	Électricité	de	France	(EDF), dom i Domstolen (stort kammer) av 

5.6.2012, ennå ikke offentliggjort, nr. 85.
(85) Dok. nr. 634340.
(86) Se i denne forbindelse sak C-367/95 P Kommisjonen mot	 Sytraval	 og	Brink’s	France, [1998] saml. I-1719, nr. 62, og forente 

saker T-228/99 og T-233/99 Westdeutsche	 Landesbank	 Girozentrale	 og	 Land	 Nordrhein	 Westfalen	mot Kommisjonen, [2003] 
saml. II-435, nr. 167.
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149)	 Da transaksjonen i denne saken ble gjennomført, hadde det islandske eiendomsregisteret fastsatt 
følgende verdier for de berørte bygningene: 

Bygning 868 ISK 452 050 000

Bygning 869 ISK 578 550 000

Bygning 872 ISK 52 700 000

Bygning 866 ISK 23 650 000

Bygning 864(87) ISK 70 900 000

Bygningenes samlede verdi ISK 1 177 850 000

 For fullstendighetens skyld kan det tilføyes at dette ikke omfatter taksten for grunnen, som Verne 
ikke kjøpte, men inngikk kontrakt om å leie i 99 år.87

150)	 Prisen som ble betalt for bygningene var 14,5 millioner USD, som tilsvarte 957 000 000 ISK 
da transaksjonen fant sted og derfor var lavere enn markedsprisen, som fastslått av 
Overvåkningsorganet ovenfor. 

151)	 Dette innebærer at det ble gitt statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 da staten 
inngikk avtalen om salg av eiendom 26. februar 2008.

152)	 Det samlede støttebeløpet til bygningene er differansen mellom markedsprisen som fastsatt 
av Overvåkningsorganet, 1 177 850 000 ISK, og prisen som faktisk ble betalt for bygningene,  
14,5 millioner USD, som tilsvarte 957 000 000 ISK den gang: 220 850 000 ISK. 

153)	 Overvåkningsorganet merker seg at støttebeløpet ligger godt over marginen for markedsprisen 
på 5 %, som er fastsatt avsnitt 2.2 bokstav b) i retningslinjene.

154)	 Videre merker Overvåkningsorganet seg at bestemmelsene om særlige forpliktelser som beskrives 
i avsnitt 2.2 bokstav c) i retningslinjene, ikke får anvendelse i denne saken, ettersom avtalen om 
salg av eiendom ikke inneholder noen slike forpliktelser som ville pålegge Verne en økonomisk 
byrde i henhold til retningslinjene(88). Økonomisk byrde knyttet til forpliktelser som påhviler alle 
eiere av fast eiendom i henhold til allmenn lovgivning, skal videre ikke trekkes fra kjøpsprisen, som 
fastsatt i retningslinjene. Primærkostnader som omhandlet i avsnitt 2.2 bokstav d) i retningslinjene, 
er ikke relevante i denne saken(89) og kan ikke anvendes for å fastsette en minstestandard.

2.2.2.2	 Leieavtalen	som	endret	ved	tilleggsleieavtalen

155)	 Det minnes om at dersom tiltakene i leieavtalen, som endret ved tilleggsleieavtalen, ble gjennomført 
i samsvar med prinsippet om normal markedsatferd,	dvs. dersom statens vilkår i leieavtalen og 
tilleggsleieavtalen tilsvarte markedsvilkårene, ville transaksjonen ikke innebære statsstøtte.

(87)  I avtalen om salg av eiendom er verdien på 9,6 ha grunn tatt med i beløpet for bygning 864, i alt 252 100 000 ISK. Ifølge 
opplysninger innhentet i forbindelse med den forvaltningsmessige behandlingen var taksten for bygning 864 på 70 900 000 ISK, 
mens taksten for grunnen som alle de fem bygningene er oppført på, var 181 200 000 ISK. Taksten for grunnen er derfor ikke 
inkludert i takseringen av bygningene.

(88) Selv om det synes som dette er mer rettet mot leie/kjøp av grunn, framgår det klart av nr. 3.2 i avtalen om salg av eiendom at 
dersom det foretas vesentlige eller materielle endringer av grensene og tomtestørrelsene i forbindelse med planleggingen av 
den tidligere amerikanske militærbasen, vil kjøpsprisen for en tomt bli redusert. Videre er det i avtalens nr. 4.4 fastsatt at staten 
vil sikre Verne og sørge for at selskapet ikke må dekke eventuelle kostnader som skyldes forekomst av farlige stoffer, unntatt 
i tilfeller der staten kan bevise at stoffenes forekomst er forårsaket av Verne. De eneste vilkårene i avtalen som kanskje kunne 
anses som ”særlige forpliktelser” i henhold til retningslinjene, er knyttet til bygning 864, som da avtalen ble inngått, fungerte som 
reserveanlegg for kraftforsyningen på den tidligere flybasen. Staten og Verne ble enige om å opprettholde denne funksjonen som 
reservekraftanlegg for området mens distribusjonssystemet ombygges. Redusert kjøpspris på dette grunnlaget har ikke vært nevnt 
av islandske myndigheter under den forvaltningsmessige behandlingen, og myndighetene anvendte heller ikke framgangsmåten 
omhandlet i avsnitt 2.2 i retningslinjene, som uansett ville krevd at en uavhengig takstmann foretok en separat vurdering av den 
påståtte ulempen. Islandske myndigheter uttalte videre i merknadene til åpningsvedtaket at bygninger på tomten måtte rives og 
at rivekostnadene ble dekket av Verne. I avtalen om salg av eiendom er rivekostnader ikke nevnt, og dette ble ikke utdypet av 
islandske myndigheter. De tre bygningene med nr. 872, 866 og 864 ble ikke revet. Bygning 867 og 889 (som ikke inngikk i 
salgskontrakten) ble revet. Det er imidlertid uklart når og hvorvidt selgeren eller kjøperen måtte dekke kostnadene. Bygning 867 var 
en liten transformatorstasjon på sørsiden av bygning 869, og bygning 889 var et lagertelt. Overvåkningsorganet konkluderer med 
at rivekostnadene for disse små bygningene uansett var marginale i forbindelse med salget av industribygg på mer enn 31 000 m2.

(89) Den islandske staten har eid grunnen i alle fall siden 1951, da den godkjente at USAs regjering tok den i bruk. I 2006, da marinen 
forlot området, overtok staten grunnen og bygningene, som beskrevet ovenfor.
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156)	 Leieavtalen ble inngått mellom den islandske statskassen og Verne 9. mai 2008. Ved 
tilleggsleieavtalen som ble undertegnet 30. juni 2009, ble leieprisen endret. Videre tillot statskassen 
en leiefri periode fram til 1. april 2010.

157)	 Den opprinnelige årlige leieprisen på 0,8 USD per m2 ble reforhandlet i februar 2008. Prisen ble 
ikke justert i henhold til leieavtalen. Leieavtalens løpetid var 99 år. Dette synes å være langt unna 
det en markedsdeltaker kunne godtatt. Overvåkningsorganet trenger imidlertid ikke å vurdere 
hvorvidt prisen ble fastsatt på markedsvilkår, ettersom den ble reforhandlet i juni 2009 gjennom 
tilleggsleieavtalen og den opprinnelig avtalte leien aldri trådte i kraft. I den sistnevnte avtalen er 
leietiden uendret, men leieprisen er imidlertid endret og fastsatt på Islandsk valuta: 60 ISK per m2. 
Videre justeres leien nå årlig etter den islandske byggekostnadsindeksen. 

158)	 Prisfastsettelsesmetodene som anvendes i henhold til tilleggsleieavtalen, gjenspeiler en vanlig 
praksis når det gjelder grunn som eies av islandske kommuner, slik islandske myndigheter 
har påpekt. Ifølge denne praksisen er det den årlige offisielle takseringen fra det islandske 
eiendomsregisteret i henhold til lov nr. 6/2001, som også beskrives nærmere i avsnitt 2.2.2.1 
ovenfor, som danner grunnlaget for den årlige leien som vanligvis er på 1 eller 2 %, avhengig av 
hva den enkelte kommune beslutter. 

159)	 Leieavtalene som ble inngått av ulike islandske kommuner, gjenspeiler ikke markedsprisen i den 
forstand at en markedsdeltaker hadde vært villig til å leie ut hans eller hennes grunn på dette 
grunnlaget på et åpent marked, men islandske myndigheter har ikke framsatt noen argumenter 
for å fastsette en alternativ markedspris for den berørte grunnen. De har bare hevdet at leien 
gjenspeiler det staten vanligvis krever i området.

160)	 Ettersom opplysninger om markedet for industritomter på Island ikke er lett tilgjengelige, og 
i motsetning til opplysningene som ble innhentet av det islandske eiendomsregisteret om 
markedspris for bolig- og næringsbygg, som beskrevet ovenfor, er det vanskelig å fastsette en 
realistisk referanseverdi for grunnens markedspris i dette tilfellet. Overvåkningsorganet kan derfor 
bare gi et grovt anslag for markedsprisen for grunnen. Den beste tilgjengelige informasjonen er 
igjen den offisielle verdien fastsatt i henhold til lov nr. 6/2001(90). 

161)	 Da tilleggsleieavtalen ble inngått i juni 2009, var den offisielle verdien av grunnen som ble 
leid av Verne, fastslått til 188 850 000 ISK(91) ifølge opplysninger innhentet fra det islandske 
eiendomsregisteret. Den årlige leien var på 5 760 000 ISK i 2009-priser, eller 3,05 % av den 
offisielle taksten for grunnen, som er høyere enn den prosentsatsen som vanligvis får anvendelse. 
Overvåkningsorganet mener derfor at leien kunne ha blitt godtatt av en privat markedsdeltaker 
som utøver virksomhet i et åpent marked under omstendighetene som råder i denne saken. 

162)	 Til slutt, og med hensyn til enerettsklausulen som Overvåkningsorganet nevnte i åpningsvedtaket, 
har islandske myndigheter forklart at den bare gjelder området som forvaltes av KADECO. Dette 
er også i tråd med en endring av den registrerte leieavtalen. Overvåkningsorganet anser at klausulen 
som sådan ikke gir Verne en økonomisk fordel ettersom den har et begrenset virkeområde både 
geografisk og tidsmessig.

163)	 Overvåkningsorganet konkluderer med at leieavtalen, som endret ved tilleggsleieavtalen, ikke 
medfører en fordel for Verne.

2.3 Kraftavtalen

2.3.1	 Statsmidler

164)	 Som tidligere nevnt må Overvåkningsorganet for å fastslå at et tiltak innebærer tildeling av 
statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, fastslå at tiltaket gir en økonomisk fordel 
som foretaket ikke ville fått i forbindelse med sin vanlige virksomhet. For å anses som statsstøtte 
må fordelen gis av staten eller av statlige midler. Fordelen kan også bli gitt gjennom et offentlig  
 

(90) Overvåkningsorganet har i tillegg tatt i betraktning avgjørelsene fra komiteen for kompensasjon for ekspropriert eiendom i henhold 
til lov nr. 11/1973, som gjelder grunn i nærheten av hovedstaden og i Reykjanes-området.

(91) Dette tilsvarer 1 967 ISK per m2.
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foretak, forutsatt at støtten kan tilskrives staten(92). Den europeiske unions domstol uttalte i saken 
om Stardust Marine(93) at: 

 ”[…] artikkel 87 nr. 1 EF omfatter alle økonomiske midler som offentlige myndigheter kan anvende 
for å støtte foretak, uavhengig av om disse midlene er varige eiendeler i offentlig sektor. Det er 
følgelig slik at selv om de beløp som tilsvarer det berørte tiltaket, ikke innehas av statskassen på 
varig grunnlag, er det faktum at de alltid forblir under offentlig kontroll og derfor tilgjengelige for 
vedkommende nasjonale myndigheter, tilstrekkelig til at de kan anses som statsmidler. […] 

 Staten har ved å utøve dominerende innflytelse på slike foretak god anledning til å styre sin 
ressursbruk for ved behov å finansiere bestemte fordeler som begunstiger andre foretak. […] et 
offentlig foretaks stilling kan ikke sammenliknes med et privat foretaks stilling. Gjennom sine 
offentlige foretak kan staten søke å nå andre mål enn kommersielle, […].”

165)	 Overvåkningsorganet viser til sine seneste vedtak om langsiktige kraftavtaler inngått med 
Landsvirkjun, vedtak nr. 391/11/COL og nr. 392/11/COL, og inntar samme holdning med hensyn 
til at kraftavtalen kan tilskrives staten i denne saken. 

166)	 I tillegg til det generelle argumentet som framsettes i ovennevnte vedtak, merker 
Overvåkningsorganet seg at det i et notat utarbeidet av Næringsdepartementet 23. oktober 
2008 som islandske myndigheter gjorde tilgjengelig for Overvåkningsorganet i forbindelse 
med framgangsmåten før melding i denne saken, vises til drøftinger mellom Verne og islandske 
myndigheter om mulige tiltak, blant annet subsidiert kraftpris da Verne innledet driften. 
Landsvirkjun var part til det første utkastet til intensjonsavtale datert 15. desember 2008, som 
var et ledd i forberedelsene før den senere opphevede investeringsavtalen mellom islandske 
myndigheter og Verne, og som også ble gjort tilgjengelig for Overvåkningsorganet i forbindelse 
med framgangsmåten før melding. Følgende klausul ble inntatt i utkastet til intensjonsavtale, med 
hensyn til den tidligere kraftavtalen mellom Landsvirkjun og Verne(94): 

 ”De første […] av kraft til Verne for en periode på 20 år vil bli solgt til den prisen som kreves for 
å kapre Vernes første kunde.” 

167)	 Opplysningene ovenfor viser etter Overvåkningsorganets oppfatning at staten var involvert i 
Landsvirkjuns beslutninger i denne saken. Landsvirkjun er ikke bare 100 % eid og kontrollert 
av den islandske stat, men har åpenbart også vært brukt av staten i dennes innsats for å tiltrekke 
datasenterindustri til Island(95).

168)	 Alt i alt konkluderer Overvåkningsorganet derfor, i lys av Landsvirkjuns rettslige status, av at 
Landsvirkjun åpenbart ble brukt som et middel for å tiltrekke utenlandske investeringer og av de 
generelle omstendighetene i saken, med at kraftavtalen kan tilskrives staten, og at den innebærer 
statsmidler dersom og i det omfang den gir Verne en fordel. 

2.3.2	 Fordel	gjennom	kraftavtalen

169)	 Den europeiske unions domstol har fastslått at når regjeringer foretar finansielle transaksjoner 
og investeringer er det, for å avgjøre om et statlig tiltak utgjør støtte, nødvendig å fastslå om 
mottakerforetaket får en økonomisk fordel som det ikke ville fått på vanlige vilkår(96). I denne 
forbindelse må Overvåkningsorganet anvende markedsinvestortesten(97), som i hovedsak 
innebærer at statsstøtte gis når en stat stiller til rådighet for et foretak midler som under vanlige 
omstendigheter ikke ville blitt gitt av en privat investor som anvender vanlige markedsmessige 
vilkår, og uavhengig av andre hensyn av sosial, politisk eller filantropisk art(98).

(92) Sak C-482/99 Frankrike mot	Kommisjonen	(Stardust	Marine),	[2002] saml. I-4397, nr. 50-59, og artikkel 1 i innsynsdirektivet.
(93) Sak C-482/99 Frankrike mot	Kommisjonen	(Stardust	Marine), sitert ovenfor, nr. 57. 
(94) På dette tidspunktet hadde Landsvirkjun og Verne allerede inngått en kraftavtale som ble undertegnet 26.2.2008, og som senere ble 

erstattet med kraftavtalen som er under vurdering, som ble inngått i oktober 2009. 
(95) Se også nettstedet til ”Invest in Island”: www.invest.is 
(96) Sak C-39/94, SFEI	mot	La	Poste,	2006 saml. I/3547, nr. 60.
(97) Dette prinsippet forklares i Overvåkningsorganets retningslinjer del IV om reglene for kompensasjon for offentlig tjeneste, statseide 

foretak og støtte til offentlige foretak, og for anvendelse av bestemmelsene om statsstøtte på offentlige industriforetak.
(98) Se for eksempel uttalelse fra generaladvokat Jacobs, forente saker C-278/92, C-279/92 og C-280/92 Kongeriket	 Spania	mot 

Kommisjonen, [1994] saml. I-4103, nr. 28.
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170)	 Det berørte tiltaket – en kraftavtale med et statseid selskap som selger – kunne dermed medføre 
et element av statsstøtte dersom vilkårene var av en slik art at de ikke ville blitt godtatt av en 
privat markedsinvestor og at salget av elektrisitet ikke kunne forventes å være tilstrekkelig 
lønnsomt for en privat markedsdeltaker. Overvåkningsorganet merker seg at det som må gjøres, 
er å undersøke hvorvidt en privat investor som utøver virksomhet i en markedsøkonomi, ville ha 
valgt å inngå en langsiktig bilateral kontrakt for samme pris og på samme vilkår som i avtalen som 
er under vurdering(99). Når Overvåkningsorganet foretar denne vurderingen, kan det ikke erstatte 
selgerens skjønn med sitt eget, hvilket medfører at selgeren av elektrisitet må nyte godt av en vid 
skjønnsmargin. Overvåkningsorganet anerkjenner fullt ut at offentlige selskaper som Landsvirkjun 
har rett til å utøve virksomhet på markedet på markedsmessige vilkår, men det må likevel foreta en 
nøye vurdering av om liknende avtaler ville blitt inngått av en privat markedsinvestor(100). 

171)	 Overvåkningsorganet må dessuten basere sin vurdering av prisen og vilkårene i avtalene mellom 
Landsvirkjun og Verne på de opplysningene som var tilgjengelige da avtalen ble inngått. 

172)	 Overvåkningsorganet merker seg at Landsvirkjun i 2010 besluttet å redusere sin avhengighet 
av å justere prisen på elektrisitet til kraftkrevende bruk etter prisen på aluminium, og dette 
ser ut til å minske selskapets risiko når det gjelder avtaler inngått med aluminiumindustrien, 
som er den største kjøperen av elektrisitet innenfor den kraftkrevende industrien på Island. 
Overvåkningsorganet merker seg også at den berørte avtalen ble inngått før Landsvirkjun innførte 
den nye prispolitikken. 

173)	 Som beskrevet ovenfor kommer Verne til å kjøpe kraft fra anlegg som eies av statskontrollerte 
Landsvirkjun. Elektrisiteten vil komme fra de eksisterende anleggene til Landsvirkjun. 

174)	 Landsvirkjun har forklart at avtalen om kraftforsyningen fra Landsvirkjun gir rom for en viss 
fleksibilitet. I løpet av de første fem årene av avtaleperioden har Verne mulighet til å øke til […]. 
Dersom veksten etter de første fem årene ikke har nådd […], er Verne forpliktet til å betale for […] 
i resten av avtaleperioden (forpliktelsen til å ta eller betale).

175)	 Overvåkningsorganet må fastslå om prisen − og andre vilkår – for den delen av kraften som 
allerede er tilgjengelig og som Landsvirkjun vil forsyne Verne med, gjenspeiler markedsprisen.

176)	 Islandske myndigheter har uttalt at det islandske kraftmarkedets isolerte beliggenhet i forhold til 
resten av det europeiske sammenkoplede kraftmarkedet, har kjennetegnet markedet for elektrisitet 
til industrien på Island. 

177)	 I denne saken er imidlertid markedspris for elektrisitet til kraftkrevende industri på Island ikke 
lett tilgjengelig. I denne forbindelse bør det legges merke til at det ikke finnes noe alternativt 
avsetningsmarked i det generelle islandske markedet for forsyning av elektrisitet av en slik 
størrelse som i dette tilfellet. På grunn av sin isolerte beliggenhet og begrensede størrelse ville 
det islandske markedet for generelt forbruk av elektrisitet ikke være i stand til å absorbere hele 
produksjonen til Landsvirkjun. Det andre avsetningsmarkedet ville, som i dette tilfellet, være store 
industriforbrukere på Island. Markedets isolerte beliggenhet medfører også at standarden ikke kan 
fastsettes etter prisen i Europa.

178)	 I mangel av en relevant standard må Overvåkningsorganet støtte seg til opplysninger framlagt av 
islandske myndigheter om gjennomsnittsprisen som er betalt til Landsvirkjun tidligere, i henhold 
til kontrakter med andre kraftkrevende foretak.

179)	 Islandske myndigheter har gitt følgende opplysninger om Landsvirkjuns gjennomsnittlige 
kraftpris til kraftkrevende industri på Island i tidligere år. Overvåkningsorganet har oppfattet det 
slik at overføringskostnader inngår i tallene.

(99) Se Overvåkningsorganets vedtak nr. 305/09/COL om avtalen om salg av elektrisk kraft inngått mellom Notodden kommune og 
Becromal Norway AS.

(100) Se Overvåkningsorganets retningslinjer del IV om reglene for kompensasjon for offentlig tjeneste, statseide foretak og støtte til 
offentlige foretak, og for anvendelse av bestemmelsene om statsstøtte på offentlige industriforetak, nr. 5.1.
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År USD per MWh

2002 12,8

2003 13,8

2004 17,0

2005 21,6

2007 27,8

2008 30,3

2009 19,0

2010 25,1

180)	 Landsvirkjun har videre redegjort for prisordningen som inngår i kraftavtalen. Kraften fastsettes i 
to trinn. […] for å starte opp datasentervirksomheten på Island. Denne innledende kraftprisen økes 
trinnvis i løpet av første halvdel av avtaleperioden ([…]).[…].

181)	 Overvåkningsorganet minner om den faktiske prisen som ble framforhandlet i denne saken 
(overføringskostnader er ikke tatt med):

 For de første […]:

Pris per MW Periode

[…] USD Til 31.12.2013

[…] USD 1.1.2014–31.12.2016

[…] USD 1.1.2017–31.12.2018

[…] USD 1.1.2019 til avtaleperioden utløper

  For volum som overstiger […]:

Pris per MW Volum

[…] USD […] MW

[…] USD […] MW

[…] USD […] MW

[…] USD […] 1 MW

[…] USD […] MW

[…] USD Over […] MW

182)	 Prisene fastsatt i kraftavtalen er derfor […] til alle Landsvirkjuns kraftkrevende kunder (idet det 
tas hensyn til overføringskostnadene som legges til for Verne), unntatt i perioden fram til […], da 
Verne betaler en pris på […]. Dessuten prisen for volumet mellom […] (se vedtak 392/11/COL).

183)	 Videre sikrer forpliktelsen til å ta eller betale vedvarende salg av en betydelig del av elektrisiteten 
som produseres.

184)	 Av ovennevnte grunner konkluderer Overvåkningsorganet med at vilkårene i kraftavtalen må 
falle innenfor grensene for den skjønnsmyndighet som offentlige selskaper har i utøvelsen av sin 
virksomhet. På grunnlag av opplysningene som er framlagt av islandske myndigheter, konkluderer 
Overvåkningsorganet med at kraftavtalen ikke medfører en fordel for Verne.
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3. Tiltakenes lovlighet

185)	 I henhold til protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3 ”skal EFTAs overvåkningsorgan underrettes i tide til å 
kunne uttale seg om planer som går ut på å innføre eller endre støtteordninger (…). Vedkommende 
stat kan ikke sette i verk de planlagte tiltak før prosedyren har ført til et endelig vedtak”.

186)	 Islandske myndigheter meldte ikke støtten som omhandles ovenfor, før den trådte i kraft, og 
Overvåkningsorganet kunne derfor ikke gjøre et endelig vedtak før støtten ble gitt. Støtten er 
derfor ulovlig.

4. Støttens forenlighet med EØS-avtalen 

187)	 Støttetiltak som omfattes av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, er vanligvis uforenlige med EØS-
avtalens virkemåte, med mindre de er berettiget til unntak i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 
nr. 2 eller 3.

188)	 Ifølge retningslinjene for regionalstøtte kan tiltak anses som forenlig støtte i henhold til artikkel 61 
nr. 3 bokstav c) dersom de har til hensikt å ”fremme den økonomiske utvikling i vanskeligstilte 
regioner ved å støtte investering og jobbskaping”. Overvåkningsorganet merker seg at datasenteret 
vil bli etablert i Reykjanesbær, et område som er berettiget til regional investeringsstøtte på 
grunnlag av Overvåkningsorganets vedtak nr. 378/06/COL om kart over støtteberettigede områder 
og nivået av støtte på Island.

4.1 Avtalen om lisenser og avgifter

189)	 I meldingen som ble trukket tilbake, ble ett av tiltakene som behandles i dette vedtak meldt: den 
kommunale eiendomsskatten. Meldingen ble trukket tilbake etter at den formelle undersøkelsen 
var innledet. Kommunen hadde imidlertid allerede iverksatt tiltakene fastsatt i avtalen om lisenser 
og avgifter, og tiltakene var ikke opphevet. 

190)	 Islandske myndigheter hevdet i meldingen som ble trukket tilbake, og i sine merknader til 
åpningsvedtaket, at fritakene for kommunal eiendomsskatt på årlig grunnlag var forenlige med 
EØS-avtalens virkemåte i henhold til retningslinjene for regionalstøtte, som en del av ulike 
skattetiltak. Islandske myndigheter meldte fritakene for kommunal eiendomsskatt som en del 
av de generelle skatte- og avgiftsfritakene som ble fastsatt i investeringsavtalen i 2009, for 
byggingen av det opprinnelig planlagte datasenteret. Investeringsavtalen ble senere opphevet, 
men kommunens tiltak med hensyn til eiendomsskatt som del av avtalen om lisenser og avgifter 
som ble inngått mellom Verne og kommunen, er et uavhengig tiltak(101). Det ble dessuten ifølge 
islandske myndigheter satt i verk allerede tidlig i 2009, og gis på årlig grunnlag.

191)	 Fritakene for kommunal eiendomsskatt i avtalen om lisenser og avgifter er ikke knyttet til en 
bestemt investering. Videre forklarte islandske myndigheter i sine merknader til åpningsvedtaket 
at tiltakene som fulgte av den senere opphevede investeringsavtalen, ikke var betinget av at alle 
faser av datasenteret som opprinnelig var planlagt, ble gjennomført(102).

192)	 Det følger av retningslinjene for regionalstøtte at regional investeringsstøtte må gjøres betinget av 
et bestemt og definert investeringsprosjekt; se kapittel 4 i retningslinjene. Fritakene for kommunal 
eiendomsskatt på årlig grunnlag, som gis i henhold til avtalen om lisenser og avgifter, ble ikke 
gjort betinget av en bestemt eller definert investering (for datasenter eller annen virksomhet), slik 
retningslinjene for regionalstøtte krever. Opprettholdelse av et investeringsprosjekt i regionen i 
fem år, som fastsatt i nr. 32 i retningslinjene for regionalstøtte, var følgelig ikke et vilkår for 
kommunens skattefritak. Støtten kan derfor ikke anses som investeringsstøtte i henhold til 
retningslinjene for regionalstøtte. 

193)	 Islandske myndigheter har ikke hevdet at støttetiltakene er forenlige som driftsstøtte i henhold til 
retningslinjene for regionalstøtte. Fritakene for kommunal eiendomsskatt oppfyller ikke vilkårene  
 

(101)  Dette er tilfelle selv om nr. 11.1 i avtalen om lisenser og avgifter fastsetter at avtalen iverksettes forutsatt at investeringsavtalen 
undertegnes, ettersom islandske myndigheter har bekreftet at vilkårene i avtalen om lisenser og avgifter trådte i kraft allerede tidlig 
i 2009, uavhengig av investeringsavtalen.

(102)  Brev av 28.2. 2011 (dok. nr. 589033), side 33.
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i kapittel 5 i retningslinjene for regionalstøtte, og tiltakene gis ikke for et på forhånd fastsatt sett av 
støtteberettigede utgifter eller kostnader, slik det kreves i nr. 66 i retningslinjene for regionalstøtte.

194)	 Fritakene for kommunal eiendomsskatt utgjør derfor ren driftsstøtte som ikke er forenlig med 
EØS-avtalen. 

195)	 Islandske myndigheter har ikke framsatt særskilte argumenter for om fritaket for den kommunale 
engangsavgiften for veibygging innebærer statsstøtte, og heller ikke om dette tiltaket er forenlig med 
EØS-avtalen. Overvåkningsorganet anser at det samme gjelder for fritaket for veibyggingsavgift 
som for eiendomsskatt i denne forbindelse: tiltakene er ikke knyttet til en bestemt investering, og 
de utgjør ren driftsstøtte til Verne, som er uforenlig med EØS-avtalen.

196)	 I tillegg gav Overvåkningsorganet i åpningsvedtaket uttrykk for tvil om incentivvirkningen av 
avtalene som ble inngått etter at byggingen av datasenteret startet i 2008(103). Incentivvirkningen 
er en grunnleggende forutsetning for at støtte skal kunne anses som forenlig med retningslinjene 
for regionalstøtte. Hvorvidt den foreslåtte støtten er nødvendig for å gi en reell incentivvirkning 
som tiltrekker investering som ellers ikke ville blitt gjort i de støttede områdene, er en avgjørende 
faktor i vurderingen av regionalstøtte. Det må derfor fastslås hvorvidt støtten er nødvendig for 
å gi en incentivvirkning for investeringen, dvs. om støtten faktisk bidrar til å endre mottakerens 
atferd slik at vedkommende investerer i den berørte støttede regionen, og ikke et annet sted. 
Regionalstøtte kan derfor være forenlig med EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) bare 
dersom støtten har utløst investeringen i det berørte regionalstøtteområdet(104).

197)	 I retningslinjene for regionalstøtte defineres begrepet ”igangsetting av arbeid” som ”igangsetting 
av byggearbeid eller den første rettslig bindende forpliktelsen til å bestille utstyr, unntatt 
forundersøkelser”(105). Det er et velkjent faktum at arbeidet ble igangsatt allerede i 2008 i dette 
tilfellet. På det tidspunktet var det ikke iverksatt noen avtale med myndighetene om kommunale 
skattefritak, ifølge de opplysningene som er tilgjengelige.

198)	 Når det gjelder avtalen om lisenser og avgifter, som ble inngått med kommunen 9. november 
2009, rett før byggingen av datasenteret stanset opp i desember 2009, er det enda tydeligere 
enn i den senere opphevede investeringsavtalen at kravet om påviselig incentivvirkning ikke 
var oppfylt. Grunnen er at avtalen med kommunen ble inngått på et enda senere tidspunkt enn 
investeringsavtalen (som ble inngått i oktober 2009). Selv så tidlig som i mai 2009, da islandske 
myndigheter har hevdet at kommunen og Verne første gang forhandlet om skattefritakene, ville 
kravet om incentivvirkning ikke vært oppfylt. Det var ikke blitt utstedt noe ”dokument som kunne 
anses å uttrykkelig tildele støtte til [selskapet] for investeringen”(106), med hensyn til unntaket fra 
kommunal skatt da byggingen av datasenteret startet i 2008. 

199)	 Overvåkningsorganet er av den oppfatning at bestemmelsene og målet i retningslinjene for 
regionalstøtte danner et solid grunnlag for denne vurderingen, og deler ikke islandske myndigheters 
oppfatning av at dette grunnlaget ville innebære å legge mer vekt på form enn på innhold.

200)	 Islandske myndigheter har hevdet at den opprinnelige investeringsavtalen var nødvendig for at 
Verne skulle fullføre sin investering i datasenteret etter at finanskrisen gjorde seg gjeldende. Deres 
argument var at ”Verne ikke kan fortsette å gjennomføre datasenterprosjektet som opprinnelig 
planlagt”; se side 19 i Overvåkningsorganets vedtak nr. 418/10/COL. I åpningsvedtaket 
imøtegikk Overvåkningsorganet dette argumentet ved å innta det standpunkt at det for å fastslå 
om støtten var nødvendig, ville kreves en full analyse av de økonomiske omstendighetene rundt 
støttemottakerens investeringsbeslutning. Overvåkningsorganets syn var at en slik analyse 
bare burde foretas på grunnlag av støttemottakerens opprinnelige forretningsplaner, og andre 
dokumenter framlagt for støttemottakerens investeringskomiteer for å få tillatelse til å sette  
 

(103)  Dvs. avtalen om lisenser og avgifter og den senere opphevede investeringsavtalen.
(104)  Sak T-162/06 Kronoply	mot	Kommisjonen, [2009] saml. II-1, nr. 27. Se også sak C-34/2009 Petrogal, der Kommisjonen fastslo at i 

en sak som gjelder ad	hoc-støtte, skal vedkommende myndighet utarbeide et brev om planen om å tildele støtte før prosjektarbeidet 
igangsettes, og sak C-390/06 Nuova	Agricast	Srl, nr. 69. Sak T-212/00 Nuove	Industrie	molisane	Srl	mot	Kommisjonen, [2002] 
saml. II-347, bekrefter det samme prinsippet.

(105)  Se retningslinjene for regionalstøtte, fotnote 32.
(106)  Sak N-357/2008 Fri-El	Acerra	S.r.l. (Italia), [2009] EUT C 95, s. 20, nr. 40. Se også kommisjonsbeslutning av 15.9.2010, C 8/2009, 

Fri-El	Acerra, [2011] EUT L 46, s. 28.
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av midler til investeringsvirksomheten, lønnsomhetsberegninger for prosjektet med og uten 
støtten, prosjektfinansieringsanalyse, risikovurderinger og en nærmere redegjørelse for hvordan 
omstendigheter som skyldtes finanskrisen som inntraff i oktober 2008, påvirket forretningsplanen 
og krevde avkastning av investeringen. Islandske myndigheter har i forbindelse med den 
formelle undersøkelsen ikke framlagt noen slike forretningsplaner eller relevant dokumentasjon 
som gjelder investeringsbeslutningen, og heller ikke annen dokumentasjon som kunne støttet 
dette argumentet. Argumentet er derfor ikke gyldig, og Overvåkningsorganet kan ikke anse de 
kommunale skattetiltakene som forenlige på dette grunnlaget.

201)	 Overvåkningsorganet konkluderer derfor med at støtten som er gitt i henhold til avtalen om 
lisenser og avgifter, ikke kan anses som forenlige med retningslinjene for regionalstøtte eller 
EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c).

202)	 Overvåkningsorganet merker seg at islandske myndigheter framsatte et force majeure-argument i 
sine merknader til åpningsvedtaket. Unntakene fra det generelle forbudet mot statsstøtte er fastsatt 
i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3. Overvåkningsorganet kan ikke se at force majeure-argumentet 
er relevant for artikkel 61 nr. 3 eller retningslinjer vedtatt på grunnlag av denne bestemmelsen. 
Særlig oppfyller denne sakens kjensgjerninger ikke kravene til støtte i henhold til artikkel 61 
nr. 3 bokstav b) ettersom skattetiltakene ikke hadde til formål å bøte på en alvorlig forstyrrelse av 
økonomien som helhet. Overvåkningsorganet avviser derfor at force majeure-argumentet som er 
framsatt av islandske myndigheter, er relevant. 

203)	 Islandske myndigheter har ikke henvist til Overvåkningsorganets retningslinjer for krisestøtte og 
støtte til omstrukturering. Ettersom ikke noe tyder på at Verne var et foretak i vanskeligheter i 
henhold til disse retningslinjene på det tidspunkt avtalen om lisenser og avgifter ble inngått i 2009, 
ser det ikke ut til at vilkårene i retningslinjene er oppfylt.

204)	 Det er uansett ikke påvist at skattetiltakene i avtalen om lisenser og avgifter var nødvendige og 
stod i forhold til målet av allmenn interesse. Overvåkningsorganet har derfor ikke funnet noen 
grunner til å erklære at støtten som er gitt i henhold til avtalen om lisenser og avgifter, er forenlig 
med det indre marked i lys av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3.

205)	 Av ovennevnte grunner kan støttetiltakene som er påvist i forbindelse med avtalen om lisenser og 
avgifter, ikke anses som forenlige med EØS-avtalen.

206)	 Overvåkningsorganet konkluderer derfor med at skattefritakene som ble gitt til Verne av 
kommunen, utgjør støtte som er ulovlig og uforenlig med det indre marked på grunnlag av EØS-
avtalens artikkel 61 nr. 1.

4.2 Avtalen om salg av eiendom

207)	 Overvåkningsorganet har fastslått at den gunstige prisen på de fem bygningene som ble solgt 
til Verne, innebærer statsstøtte. Islandske myndigheter har ikke framsatt noen argumenter for å 
underbygge at støtten er forenlig med EØS-avtalen, men har lagt vekt på å argumentere for sin 
påstand om at ingen støtte var involvert. Overvåkningsorganet har imidlertid vurdert om støtten 
kan anses som forenlig med retningslinjene for regionalstøtte.

208)	 Støtten ble gitt i februar 2008. Støtten kan ikke anses som regional investeringsstøtte ettersom det 
da avtalen om salg av eiendom ble inngått 26. februar 2008 og overføringen av eierrettighetene 
ble undertegnet 9. mai 2008, ikke ble vist til noen forbindelse mellom den tildelte støtten og 
en fastsatt forpliktelse til å investere i området. For at støtte skal anses som investeringsstøtte i 
henhold til retningslinjene for regionalstøtte, må støtten være ”gitt til et nytt investeringsprosjekt” 
som fastsatt i nr. 25 i retningslinjene for regionalstøtte, og støtten beregnes med henvisning til 
enten kostnaden knyttet til en bestemt investering eller kostnaden for arbeidsplasser som er en 
direkte følge av investeringen, som fastsatt i nr. 28 i retningslinjene. Dette var ikke tilfelle da 
staten solgte bygningene til Verne: Salget var ikke knyttet til eller gjort betinget av et bestemt 
investeringsprosjekt. Den eneste henvisningen til et investeringsprosjekt i avtalen om salg 
av fast eiendom, finnes i vedlegg C til avtalen, som har overskriften ”Tillatelser for fase I”, 
der renovering og oppgradering av bygning 868 og 869 til et datasenter, herunder nybygg 
på opptil 5 000 m2, og bygging av nybygg på opptil 12 000 m2 er oppført under overskriften  
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”Fase 1”, og en ”Hovedplan” for bygging av opptil 40 000 m2 med nye datasenterbygninger og 
opptil fire ytterligere generatorbygninger på opptil 16 000 m2 er planlagt. Det ser imidlertid ut til 
at salget av bygningene og vilkårene for salget ikke ble gjort betinget av disse planene eller av 
spesifikke investeringsplaner, noe som også framgår av det faktum at den opprinnelig planlagte 
investeringen ikke ble iverksatt i sin helhet, slik islandske myndigheter har forklart i forbindelse 
med den formelle undersøkelsen. Prisen som ble betalt for bygningene, ble imidlertid likevel ikke 
endret.

209)	 Videre inneholder nr. 32 i retningslinjene for regionalstøtte et viktig vilkår: Støtten må være 
betinget av at et investeringsprosjekt i den berørte regionen opprettholdes i minst fem år etter at 
det er ferdigstilt. Dette vilkåret er ikke oppfylt i denne saken.

210)	 Det foreligger ikke noe annet grunnlag for å erklære forenlighet. Overvåkningsorganet konkluderer 
derfor med at statsstøtten som er gitt til Verne gjennom gunstige priser på fast eiendom, utgjør 
støtte som er ulovlig og uforenlig med det indre marked på grunnlag av EØS-avtalens artikkel 61 
nr. 1.

5. Konklusjon

211)	 På grunnlag av vurderingen ovenfor fastslår Overvåkningsorganet at Island i strid med EØS-
avtalens artikkel 61 nr. 1 har gitt Verne følgende ulovlige støtte:

a) fritak for kommunale skatter og avgifter som beskrevet i avsnitt I.3.4.2 i dette vedtak; 
verdien av fritakene må fastsettes av islandske myndigheter i forbindelse med prosedyren for 
tilbakebetaling av støtten, og

b) en gunstig pris på 220 850 000 ISK for bygning nr. 864, 866, 868, 869 og 872 på industriområdet 
Valhallarbraut i Reykjanesbær kommune.

212)	 Støtten nevnt i bokstav a) og b) ovenfor bør anses som uforenlig med det felles marked.

213)	 Overvåkningsorganet fastslår at verken leieavtalen, som endret ved tilleggsleieavtalen, eller 
kraftavtalen innebærer tildeling av statsstøtte. 

6. Tilbakebetaling av ulovlig og uforenlig statsstøtte

214)	 Det følger av protokoll 3 del II artikkel 14 at Overvåkningsorganet skal gjøre vedtak om at ulovlig 
støtte som er uforenlig med EØS-avtalens statsstøtteregler, skal tilbakebetales av støttemottakerne.

215)	 Å avskaffe støtten ved å kreve tilbakebetalt statsstøtte som er ulovlig tildelt, er en logisk 
konsekvens av at støtten anses som ulovlig. Ved å tilbakebetale støtten gir mottakeren avkall på 
fordelen vedkommende hadde overfor sine konkurrenter på markedet, og situasjonen før støtten 
ble gitt gjenopprettes(107).

216)	 Ettersom tiltakene som er påvist i denne saken, utgjør ulovlig og uforenlig støtte, og Verne må 
tilbakebetale støttebeløpet for å gjenopprette de økonomiske vilkårene som selskapet hadde 
måttet konkurrere på dersom det ikke hadde fått uforenlig støtte, må islandske myndigheter treffe 
alle nødvendige tiltak for å fjerne fordelene som følger av støtten, og få støtten tilbakebetalt fra 
støttemottakeren. 

217)	 Tilbakebetalingen skal gjelde fra det tidspunkt fordelen forelå for støttemottakeren, dvs. da støtten 
ble gjort tilgjengelig for støttemottakeren, og skal omfatte tilbakebetalingsrenter fram til den 
dato støtten faktisk tilbakebetales. Beløpet som skal tilbakebetales, skal beregnes på grunnlag av 
bestemmelsene i Overvåkningsorganets retningslinjer for tilbakebetaling av ulovlig og uforenlig 
støtte og Overvåkningsorganets vedtak nr. 195/04/COL.

218)	 Den uforenlige støtten knyttet til prisen på den faste eiendommen, er på 220 850 000 ISK. Når 
det gjelder støtten i form av fritak for kommunal eiendomsskatt og veibyggingsavgift, oppfordres 
islandske myndigheter til å legge fram nærmere og nøyaktige opplysninger om støttebeløpet som 
er gitt i henhold til avtalen om lisenser og avgifter(108) –

(107)  Se forente saker E-17/10 og E-6/11, Liechtenstein	mfl.	mot	EFTAs	overvåkningsorgan, nr. 141 og 142, ennå ikke rapportert i EFTA 
Ct. Rep.

(108)  Se forente saker E-4/10, E-6/10 og E-7/10, Liechtenstein	mfl.	mot	EFTAs	overvåkningsorgan, nr. 174, ennå ikke rapportert i EFTA 
Ct. Rep.
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel	1

I samsvar med protokoll 3 del II artikkel 8 og etter at meldingen er trukket tilbake, avsluttes hermed 
den formelle undersøkelsen som ble innledet i henhold til protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 2 om visse 
skatte- og avgiftsfritak som islandske myndigheter planla å gi Verne i henhold til den senere opphevede 
investeringsavtalen for byggingen av et datasenter, med hensyn til følgende tiltak: 

a) skattesats for selskapsinntekt, 

b) avskrivningsregler,

c) industri- og markedsavgifter,

d) stempelavgift,

e) reguleringsavgift,

f) importavgifter,

g) fritak for betaling av merverdiavgift på importvarer og elektrisitet,

h) avgift på kontroll av elektrisk sikkerhet,

i) garanti mot netto formueskatt.

Artikkel	2

Den formelle undersøkelsen av avtalen mellom Farice og Verne som ble inngått 26. februar 2008, avsluttes 
hermed ettersom islandske myndigheter har opplyst at avtalen ble opphevet.

Artikkel	3

Leieavtalen av 9. mai 2008, som endret ved tilleggsleieavtalen av 30. juni 2009, og kraftavtalen 
av 22. oktober 2009 som ble inngått med Verne Holdings ehf. og Verne Real Estate ehf., innebærer ikke 
statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

Artikkel	4

Avtalen om lisenser og avgifter som ble undertegnet 9. november 2009, innebærer statsstøtte til Verne 
Holdings ehf. i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 i forbindelse med følgende tiltak: 

a) garantert høyeste skattesats på 1,65 % årlig for eiendomsskatt, 

b) fast grunnlag på 1 030 600 000 ISK i stedet for den årlige offisielle vurderingen av grunn og eksisterende 
bygninger for eiendomsskatt,

c) utsatt indeksering av skattegrunnlaget for eiendomsskatt, 

d) ingen eiendomsskatt ble innkrevd før 1. januar 2011,

e) fast grunnlag for framtidige bygninger i stedet for offisiell vurdering for eiendomsskatt,

f) ingen veibyggingsavgift for eksisterende bygninger,

g) 25 % veibyggingsavgift for nye bygninger.

Denne støtten, som tilsvarer differansen mellom beløpene som følger av disse tiltakene og de som følger 
av de obligatoriske reglene, er ikke forenlig med EØS-avtalens statsstøtteregler.

Artikkel	5

Den gunstige prisen på bygningene som Island gav Verne Real Estate ehf., 220 850 000 ISK, utgjør 
statsstøtte som er uforenlig med EØS-avtalens statsstøtteregler. 
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Artikkel	6

Islandske myndigheter skal kreve at Verne Holdings ehf. og Verne Real Estate ehf tilbakebetaler støtten 
nevnt i artikkel 4 og 5 som er gitt ulovlig.

Artikkel	7

Tilbakebetalingen skal gjennomføres snarest og etter framgangsmåtene i nasjonal rett, forutsatt at de 
muliggjør umiddelbar og faktisk gjennomføring av vedtaket. Beløpene som skal tilbakebetales, skal 
omfatte rente fra den dato støtten ble gjort tilgjengelig for Verne Holdings ehf. og Verne Real Estate ehf. 
og fram til den datoen den tilbakebetales i henhold til artikkel 9 i EFTAs overvåkningsorgans vedtak 
nr. 195/04/COL. Rentene skal beregnes på samlet grunnlag.

Artikkel	8

Islandske myndigheter skal innen to måneder etter underretning om dette vedtak underrette EFTAs 
overvåkningsorgan om det samlede beløpet (med hovedrenter og tilbakebetalingsrenter) som 
støttemottakeren skal betale tilbake samt de tiltak som er planlagt eller truffet for at støtten skal bli 
tilbakebetalt.

Artikkel	9

Avtalen om lisenser og avgifter skal oppheves med umiddelbar virkning i det omfang avtalens bestemmelser 
medfører uforenlig statsstøtte.

Artikkel	10

Innen fire måneder etter underretning om dette vedtak skal Island ha gjennomført Overvåkningsorganets 
vedtak og fått tilbakebetalt all støtte.

Artikkel	11

Dette vedtak er rettet til Island.

Artikkel	12

Bare den engelske utgaven av vedtaket har gyldighet.

Utferdiget i Brussel, 4. juli 2012.

For	EFTAs	overvåkningsorgan

 Oda Helen Sletnes Sverrir Haukur Gunnlaugsson

	 President	 Medlem	av	kollegiet
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.7003 – DLG/team)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 25. november 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der DLG a.m.b.a. (”DLG”, Danmark) ved 
kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 
over team AG (”team”, Tyskland).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– DLG: et dansk landbrukssamvirke med virksomhet hovedsakelig innenfor kjøp og levering av 
korn, fôr, plantevernmidler, premiks, mineraler osv. til gårdbrukere og landbruksforetak. DLG 
har også virksomhet innenfor energi- og byggmateriellsektoren

– team: et tysk foretak med virksomhet hovedsakelig innenfor energi- og byggmateriellsektoren

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen 
kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter fusjonsforordningen(2)

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 355 av 5.12.2013. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.7003 – DLG/
team, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.
eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

EU-ORGANER
KOMMISJONEN

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”)

  2013/EØS/68/02
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.7018 – Telefónica Deutschland/E-Plus)

1. Kommisjonen mottok 31. oktober 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der Telefónica Deutschland Holding AG 
(”Telefónica Deutschland”), et tysk datterselskap av Telefónica S.A. (Spania), ved kjøp av aksjer 
overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over eiendeler, gjeld og 
avtalemessig posisjon samt over løpende virksomhet i foretaket E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG 
(”E-Plus”, Tyskland).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Telefónica Deutschland: tysk mobilnettoperatør som leverer trådløse kommunikasjonstjenester, 
som f.eks. oppkalls-, SMS- og MMS-tjenester, mobile datatjenester, samt i mindre omfang 
fastnettelekommunikasjonstjenester til sluttbrukere i Tyskland. Telefónica Deutschland 
leverer også mobiloppkallsopprinnelsestjenester, mobiloppkallstermineringstjenester, engros - 
 net tilgangstjenester, internasjonale nettgjestingstjenester og andre mobiltelekommunikasjons-
tjenester

– E-Plus: også en mobilnettverksoperatør med virksomhet i Tyskland. E-Plus tilbyr tråd-
løse telekommunikasjonstjenester som tale-, SMS-, MMS- og mobildatatjenester til slutt-
kunder i Tyskland. E-Plus tilbyr dessuten mobiloppkallsopprinnelsestjenester, mobiloppkalls-
terminerings tjenester, engrosnettilgangstjenester, internasjonale nettgjestings tjenester og andre 
mobil telekommunikasjonstjenester

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 351 av 30.11.2013. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.7018 – 
Telefónica Deutschland/E-Plus, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-
REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)

  2013/EØS/68/03
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.7023 – Publicis/Omnicom)

1. Kommisjonen mottok 25. november 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der Publicis Groupe S.A. (”Publicis”, 
Frankrike) og Omnicom Group, Inc. (”Omnicom”, USA) i henhold til fusjonsforordningens  
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) inngår full fusjon.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Publicis: internasjonalt kommunikasjons- og reklamekonsern

– Omnicom: globalt reklame-, markedsførings- og bedriftskommunikasjonsselskap

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 351 av 30.11.2013. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.7023 – Publicis/
Omnicom, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@
ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)

  2013/EØS/68/04
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.7068 – Goldman Sachs/Kingdom of Denmark/DONG Energy)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 26. november 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der Kingdom of Denmark (Danmark) og 
Goldman Sachs Group, Inc. (”Goldman Sachs”, USA) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll 
i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over DONG Energy A/S (”Dong”, 
Danmark). Kingdom of Denmark kontrollerer for tiden DONG alene.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Kingdom of Denmark: har blant annet virksomhet på energimarkeder via DONG

– Goldman Sachs: global virksomhet innenfor investeringsbanktjenester, institusjonelle 
klienttjenester, investering, utlån og investeringsforvaltning

– DONG: virksomhet i Nord-Europa på følgende markeder: leting etter og utvinning av olje og 
gass, utvikling, oppføring og drift av offshore vindmølleparker, elektrisitets- og varmeproduksjon 
fra kraftverk, handel med gass og elektrisitet samt salg og distribusjon av elektrisitet og naturgass 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen 
kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter fusjonsforordningen(2)

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 351 av 30.11.2013. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.7068 – 
Goldman Sachs/Kingdom of Denmark/DONG Energy, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per 
e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”)

  2013/EØS/68/05
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.7080 – Dimension Data/NextiraOne Assets)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 28. november 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der Dimension Data Holdings Nederland 
B.V. (”Dimension Data”, Nederland), som kontrolleres av Nippon Telegraph and Telephone Group 
(”NTT”, Japan), ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 
nr. 1 bokstav b) over NextiraOne-konsernets rettssubjekter i Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Tyskland, 
Ungarn, Irland, Luxembourg, Nederland, Polen, Portugal, Slovakia, Spania og Storbritannia 
(”NextiraOne Assets”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– NTT: IT-tjenester og globale telekommunikasjonstjenester til kunder utenfor Japan samt 
regionale telekommunikasjonstjenester i Japan

– Dimension Data: IT-tjenester

– NextiraOne Assets: IT-tjenester

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen 
kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter fusjonsforordningen(2)

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i 
EUT C 355 av 5.12.2013. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.7080 
– Dimension Data/NextiraOne Assets, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-
MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”)
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.7105 – NTT Data Corporation/Everis Participaciones)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 27. november 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket NTT Data Corporation (”NTT 
Data”, Japan), som tilhører Nippon Telegraph and Telephone Corporation Group (”NTT”, Japan) 
ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 
foretaket Everis Participaciones, S.L. (”Everis”, Spania).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– NTT og NTT Data: telekommunikasjons- og IT-tjenester

– Everus: IT-tjenester

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen 
kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter fusjonsforordningen(2)

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 355 av 5.12.2013. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.7105 – NTT 
Data Corporation/Everis Participaciones, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-
MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”)
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Statsstøtte – Det forente kongerike

Statsstøtte SA.34775 (2013/C) (tidl. 2012/NN) – Avgift på granulater

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 TEUV

Kommisjonen har ved brev av 31. juli 2013 underrettet Det forente kongerike om at den har besluttet å 
innlede gransking i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktat om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) 
med hensyn til ovennevnte støtte.

Berørte parter kan sende sine merknader innen en måned etter at denne oppsummeringen og følgebrevet 
ble offentliggjort (EUT C 348 av 28.11.2013, s. 162), til:

European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Registry 
Rue de la Loi/Wetstraat, 200 
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Faks: +32 2 296 12 42
E-post: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Merknadene vil bli oversendt til Det forente kongerike. En berørt part som ønsker å få sine merknader 
behandlet fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.

Statsstøtte – Det forente kongerike

Statsstøtte SA.34914 (2013/C) (tidl. 2013/NN) – Gibraltars selskapsskattordning

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 TEUV

Kommisjonen har ved brev av 16. oktober 2013 underrettet Det forente kongerike om at den har besluttet 
å innlede gransking i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktat om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) 
med hensyn til ovennevnte støtte.

Berørte parter kan sende sine merknader innen en måned etter at denne oppsummeringen og følgebrevet 
ble offentliggjort (EUT C 348 av 28.11.2013, s. 184), til:

European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Registry 
Rue de la Loi/Wetstraat, 200 
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Faks: +32 2 296 12 42
E-post: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Merknadene vil bli oversendt til Det forente kongerike. En berørt part som ønsker å få sine merknader 
behandlet fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:348:0162:0183:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:348:0184:0194:EN:PDF
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Kommisjonsmelding om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av 
statsstøtte og referanse-/kalkulasjonsrenter for 28 medlemsland  

gjeldende fra 1. desember 2013

(Offentliggjort	i	samsvar	med	artikkel	10	i	kommisjonsforordning	(EF)	nr.	794/2004	 
av	21.	april	2004	(EUT	L	140	av	30.4.2004,	s.	1))

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for fastsettelse 
av referanse- og kalkulasjonsrenter (EUT C 14 av 19.1.2008, s. 6). Avhengig av bruken av referanserenten 
må de aktuelle marginer fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For kalkulasjonsrenten betyr dette 
at en margin på 100 basispoeng må legges til grunnsatsen. I henhold til kommisjonsforordning (EF)  
nr. 271/2008 av 30. januar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 skal renten for tilbakebetaling 
også beregnes ved å legge 100 basispoeng til grunnsatsen, med mindre annet er fastsatt i egen beslutning. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 310 av 25.10.2013, s. 6, og EØS-tillegget nr. 60 av 31.10.2013, 
s. 12.

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL
1.1.2013 28.2.2013 0,66 0,66 1,53 0,66 1,09 0,66 0,85 0,66 0,66
1.3.2013 31.3.2013 0,66 0,66 1,53 0,66 0,88 0,66 0,85 0,66 0,66
1.4.2013 30.4.2013 0,66 0,66 1,30 0,66 0,88 0,66 0,85 0,66 0,66
1.5.2013 31.5.2013 0,66 0,66 1,30 0,66 0,88 0,66 0,85 0,66 0,66
1.6.2013 30.6.2013 0,56 0,56 1,30 0,56 0,88 0,56 0,85 0,56 0,56
1.7.2013 31.7.2013 0,56 0,56 1,30 0,56 0,88 0,56 0,85 0,56 0,56
1.8.2013 30.9.2013 0,56 0,56 1,30 0,56 0,88 0,56 0,85 0,56 0,56
1.10.2013 31.10.2013 0,56 0,56 1,30 0,56 0,75 0,56 0,85 0,56 0,56
1.11.2013 30.11.2013 0,56 0,56 1,10 0,56 0,75 0,56 0,85 0,56 0,56
1.12.2013 31.12.2013 0,56 0,56 1,10 0,56 0,75 0,56 0,85 0,56 0,56

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU
1.1.2013 28.2.2013 0,66 0,66 0,66 6,65 0,66 0,66 1,37 0,66
1.3.2013 31.3.2013 0,66 0,66 0,66 6,65 0,66 0,66 1,12 0,66
1.4.2013 30.4.2013 0,66 0,66 0,66 5,57 0,66 0,66 1,12 0,66
1.5.2013 31.5.2013 0,66 0,66 0,66 5,57 0,66 0,66 0,88 0,66
1.6.2013 30.6.2013 0,56 0,56 0,56 5,57 0,56 0,56 0,88 0,56
1.7.2013 31.7.2013 0,56 0,56 0,56 2,49 4,62 0,56 0,56 1,08 0,56
1.8.2013 30.9.2013 0,56 0,56 0,56 2,49 4,62 0,56 0,56 1,25 0,56
1.10.2013 31.10.2013 0,56 0,56 0,56 2,49 4,62 0,56 0,56 0,99 0,56
1.11.2013 30.11.2013 0,56 0,56 0,56 2,49 3,83 0,56 0,56 0,79 0,56
1.12.2013 31.12.2013 0,56 0,56 0,56 2,49 3,83 0,56 0,56 0,79 0,56

Fra Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK
1.1.2013 28.2.2013 1,58 0,66 0,66 4,80 0,66 6,18 1,91 0,66 0,66 1,19
1.3.2013 31.3.2013 1,32 0,66 0,66 4,80 0,66 6,18 1,91 0,66 0,66 1,19
1.4.2013 30.4.2013 1,32 0,66 0,66 3,90 0,66 6,18 1,60 0,66 0,66 0,99
1.5.2013 31.5.2013 1,10 0,66 0,66 3,90 0,66 6,18 1,60 0,66 0,66 0,99
1.6.2013 30.6.2013 1,10 0,56 0,56 3,90 0,56 6,18 1,60 0,56 0,56 0,99
1.7.2013 31.7.2013 1,10 0,56 0,56 3,18 0,56 5,20 1,60 0,56 0,56 0,99
1.8.2013 30.9.2013 0,91 0,56 0,56 3,18 0,56 5,20 1,60 0,56 0,56 0,99
1.10.2013 31.10.2013 0,91 0,56 0,56 3,18 0,56 5,20 1,60 0,56 0,56 0,99
1.11.2013 30.11.2013 0,91 0,56 0,56 3,18 0,56 4,37 1,60 0,56 0,56 0,99
1.12.2013 31.12.2013 0,75 0,56 0,56 3,18 0,56 4,37 1,60 0,56 0,56 0,99
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Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler  
fra 1. september til 30. september 2013 og fra 1. oktober til 31. oktober 2013 

En oversikt over beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler for september og oktober 2013 
er nå offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 350 av 29.11.2013, side 1 og 26.

  2013/EØS/68/11

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:350:0001:0029:EN:PDF
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Kommisjonsmelding i forbindelse med gjennomføringen av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008, europaparlaments- og rådsvedtak 

768/2008/EF av 9. juli 2008 og europaparlaments- og rådsforordning (EF)  
nr. 1221/2009 av 25. november 2009

(Offentliggjøring	av	titler	og	referanser	for	harmoniserte	standarder	i	henhold	til	Unionens	
harmoniseringsregelverk)

ESO(1) Standardens referanse og tittel (samt 
referansedokument)

Første 
publisering i 

EUT

Referanse til den 
erstattede standarden

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standarden

Note 1

CEN EN ISO 9000:2005
Systemer for kvalitetsstyring – Grunntrekk og 
terminologi (ISO 9000:2005) 

16.6.2009

CEN EN ISO 9001:2008
Systemer for kvalitetsstyring – Krav 
(ISO 9001:2008) 

16.6.2009

EN ISO 9001:2008/AC:2009 5.10.2011

CEN EN ISO 14001:2004
Miljøstyringssystemer – Spesifikasjon med 
veiledning (ISO 14001:2004) 

16.6.2009

EN ISO 14001:2004/AC:2009 5.10.2011

CEN EN ISO 14004:2010
Miljøstyringssystemer – Generelle retningslinjer 
om prinsipper, systemer og understøttende 
teknikker (ISO 14004:2004) 

5.10.2011

CEN EN ISO 14015:2010
Miljøstyring – Miljøvurdering av lokaliteter og 
organisasjoner (EASO) (ISO 14015:2001) 

5.10.2011

CEN EN ISO 14020:2001
Miljømerker og deklarasjoner – Generelle 
prinsipper (ISO 14020:2000) 

16.6.2009

CEN EN ISO 14021:2001
Miljømerker og deklarasjoner – Egendeklarerte 
miljøpåstander (Miljømerking type II) (ISO 
14021:1999) 

16.6.2009 Note 3 Dato utløpt
(30.6.2012)

EN ISO 14021:2001/A1:2011 25.5.2012

CEN EN ISO 14024:2000
Miljømerker og deklarasjoner – Miljømerking 
type I – Prinsipper og prosedyrer 
(ISO 14024:1999) 

16.6.2009

CEN EN ISO 14031:2013
Miljøstyring – Evaluering av miljøprestasjon – 
Retningslinjer 
(ISO 14031:1999) 

28.11.2013 EN ISO 14031:1999

Note 2.1

28.2.2014

CEN EN ISO 14040:2006
Miljøstyring – Livsløpsvurdering – Prinsipper og 
rammeverk (ISO 14040:2006) 

16.6.2009

CEN EN ISO 14044:2006
Miljøstyring – Livsløpsvurdering – Krav og 
retningslinjer (ISO 14044:2006) 

16.6.2009

CEN EN ISO 14050:2010
Miljøstyring – Terminologi (ISO 14050:2009) 

5.10.2011
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ESO(1) Standardens referanse og tittel (samt 
referansedokument)

Første 
publisering i 

EUT

Referanse til den 
erstattede standarden

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standarden

Note 1

CEN EN ISO 14063:2010
Miljøstyring – Miljøkommunikasjon – 
Retningslinjer og eksempler 
(ISO 14063:2006) 

5.10.2011

CEN EN ISO 14064-1:2012 
Klimagasser – Del 1: Spesifikasjon med 
veiledning på organisasjonsnivå for kvantifisering 
og rapportering av utslipp og fjerning av 
klimagasser 
(ISO 14064-1:2006)

28.11.2013

CEN EN ISO 14064-2:2012 
Klimagasser – Del 2: Spesifikasjon med 
veiledning på prosjektnivå for kvantifisering, 
overvåking og rapportering av utslippsreduksjon 
eller forbedret fjerning av klimagasser 
(ISO 14064-2:2006)

28.11.2013

CEN EN ISO 14064-3:2012 
Klimagasser – Del 3: Spesifikasjon med 
veiledning for validering og verifisering av 
klimagassutsagn 
(ISO 14064-3:2006) 

28.11.2013

CEN EN ISO 14065:2013
Klimagasser – Krav til validerings- og 
verifiseringsorganer til bruk ved akkreditering eller 
andre former for anerkjennelse

7.9.2013 EN ISO 14065:2012

Note 2.1

Dato utløpt
(31.10.2013)

CEN EN ISO 15189:2012
Medisinsk utstyr – Bruk av risikoanalyser for 
medisinsk utstyr (ISO 15189:2012) 

13.3.2013 EN ISO 15189:2007

Note 2.1

30.11.2015

CEN EN ISO 15195:2003
Laboratoriemedisin – Krav til laboratorier som 
foretar referansemålinger (ISO 15195:2003) 

5.10.2011

CEN EN ISO/IEC 17000:2004
Samsvarsvurdering – Terminologi og generelle 
prinsipper (ISO/IEC 17000:2004) 

16.6.2009

CEN EN ISO/IEC 17011:2004
Samsvarsvurdering – Generelle krav til 
akkrediteringsorganer i forbindelse med 
akkreditering av organer for samsvarsvurdering 
(ISO/IEC 17011:2004) 

16.6.2009

CEN EN ISO/IEC 17020:2012
Generelle krav til drift av ulike typer organer som 
utfører inspeksjoner (ISO/IEC 17020:2012) 

25.5.2012 EN ISO/IEC 
17020:2004

Note 2.1

1.3.2015

CEN EN ISO/IEC 17021:2011
Samsvarsvurdering – Krav til organer som tilbyr 
revisjon og sertifisering av styringssystemer  
(ISO/IEC 17021:2011) 

5.10.2011 EN ISO/IEC 
17021:2006

Note 2.1

Dato utløpt
(5.10.2011)

CEN EN ISO/IEC 17024:2012
Samsvarsvurdering – Generelle krav til organer for 
sertifisering av personell 
(ISO/IEC 17024:2003) 

7.9.2013 EN ISO/IEC 
17024:2003

Note 2.1.

1.7.2015
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ESO(1) Standardens referanse og tittel (samt 
referansedokument)

Første 
publisering i 

EUT

Referanse til den 
erstattede standarden

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standarden

Note 1

CEN EN ISO/IEC 17025:2005
Generelle krav til prøvings- og 
kalibreringslaboratoriers kompetanse 
(ISO/IEC 17025:2005)  

16.6.2009

EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006 16.6.2009

CEN EN ISO/IEC 17040:2005
Samsvarsvurdering – Generelle krav til vurdering 
utført av likeverdige organer som utfører 
samsvarsvurdering og akkreditering 
(ISO/IEC 17040:2005) 

16.6.2009

CEN EN ISO/IEC 17043:2010 
Samsvarsvurdering – Generelle krav til 
kvalifikasjonsprøving 
(ISO/IEC 17043:2010) 

28.11.2013

CEN EN ISO/IEC 17050-1:2010
Samsvarsvurdering – Leverandørens 
samsvarserklæring – Del 1: Generelle krav (ISO/
IEC 17050-1:2004, rettet utgave 2007-06-15) 

5.10.2011 EN ISO/IEC 17050-
1:2004

Note 2.1

Dato utløpt
(5.10.2011)

CEN EN ISO/IEC 17050-2:2004
Samsvarsvurdering – Leverandørens 
samsvarserklæring – Del 2: 
Tilleggsdokumentasjon (ISO/IEC 17050-2:2004) 

16.6.2009

CEN EN ISO/IEC 17065:2012
Samsvarsvurdering – Krav til sertifiseringsorganer 
for produkter, prosesser og tjenester 
(ISO/IEC 17065:2012)

7.9.2013 EN ISO/IEC 
71065:1998

Note 2.1

15.9.2015

CEN EN ISO 19011:2011
Retningslinjer for revisjon av systemer for 
kvalitets- og/eller miljøstyring (ISO 19011:2011) 

25.5.2012 EN ISO 19011:2002

Note 2.1

Dato utløpt
(31.5.2012)

CEN EN ISO 22870:2006
Pasientnære undersøkelser (point-of-care-
testing, POCT) – Krav til kvalitet og kompetanse 
(ISO 22870:2006) 

5.10.2011

(1) ESO (europeisk standardiseringsorgan):
CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tlf. +32 2 550 08 11, faks +32 2 550 08 19 (http://www.cen.eu)
CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tlf. +32 2 519 68 71, faks +32 2 519 69 19 (http://www.cenelec.eu)
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tlf. +33 4 92 94 42 00, faks +33 4 93 65 47 16 (http://www.etsi.eu
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Note 1: Generelt vil opphørsdatoen for antakelse om samsvar være datoen for tilbaketrekking (”dow”) 
fastsatt av det europeiske standardiseringsorgan, men brukere av disse standardene gjøres 
oppmerksom på at det i visse unntakstilfeller kan være en annen dato.

Note 2.1: Den nye (eller endrede) standarden har samme omfang som den erstattede standarden. 
På den angitte datoen opphører den erstattede standarden å gi antakelse om samsvar med 
grunnleggende eller andre krav i relevante deler av Unionens regelverk.

Note 2.2: Den nye standarden har et videre omfang enn den erstattede standarden. På den angitte datoen 
opphører den erstattede standarden å gi antakelse om samsvar med de grunnleggende krav i 
direktivet.

Note 2.3: Den nye standarden har et snevrere omfang enn den erstattede standarden. På den angitte datoen 
opphører den (delvis) erstattede standarden å gi antakelse om samsvar med grunnleggende 
eller andre krav i relevante deler av Unionens regelverk, for de produkter eller tjenester som 
omfattes av den nye standarden. Antakelse om samsvar med grunnleggende eller andre krav i 
relevante deler av Unionens regelverk for produkter eller tjenester som fortsatt omfattes av den 
(delvis) erstattede standarden, men som ikke omfattes av den nye standarden, er ikke berørt.

Note 3: Når det gjelder endringsblader, er referansestandarden EN CCCCC:YYYY samt dens eventuelle 
tidligere endringsblader og et eventuelt nytt, angitt endringsblad. Den erstattede standarden 
består derfor av EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere endringsblader, men uten 
det nye, angitte endringsbladet. På den angitte datoen opphører den erstattede standarden å 
gi antakelse om samsvar med grunnleggende eller andre krav i relevante deler av Unionens 
regelverk.

Merk:

– Opplysninger om standardenes tilgjengelighet kan fås ved henvendelse enten til de europeiske 
standardiseringsorganene eller de nasjonale standardiseringsorganene som er oppført på en liste 
i offentliggjort i Den europeiske unions tidende i samsvar med artikkel 27 i forordning (EU) 
nr. 1025/2012(1).

– Standarder vedtas av de europeiske standardiseringsorganisasjonene på engelsk (CEN og CENELEC 
publiserer også på fransk og tysk). Deretter oversetter de nasjonale standardiseringsorganene titlene på 
standardene til alle de påkrevde offisielle språkene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. 
Europakommisjonen og EFTA-sekretariatet påtar seg intet ansvar for at titlene som er blitt framlagt 
for publisering i Den europeiske unions tidende eller EØS-tillegget til dette, er korrekte.

– Henvisninger til rettelser ”… /AC:YYYY” offentliggjøres bare som informasjon. En rettelse fjerner 
trykkfeil og språkfeil eller lignende feil fra teksten i en standard og kan dreie seg om en eller flere 
språkutgaver (engelsk, fransk og/eller tysk) av en standard som et europeisk standardiseringsorgan 
har vedtatt.

– Offentliggjøring av referansene i Den europeiske unions tidende og EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende betyr ikke at standardene foreligger på alle EØS-språk.

– Denne listen erstatter alle tidligere lister offentliggjort i Den europeiske unions tidende og EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende. Europakommisjonen sørger for ajourføring av listen. 

– Ytterligere opplysninger om harmoniserte standarder eller andre europeiske standarder finnes på 
Internett på adressen 

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

(1) EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12.
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Kommisjonsmelding i forbindelse med gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets 

jernbanesystem

(Offentliggjøring	av	titler	og	referanser	for	harmoniserte	standarder	i	henhold	til	
Unionens	harmoniseringsregelverk)

ESO(1) Standardens referanse og tittel 
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standarden
Note 1

CEN EN ISO 3381:2011
Jernbane – Akustikk – Måling av støy i skinnegående 
kjøretøy (ISO 3381:2005)

CEN EN 12080:2007+A1:2010
Jernbane – Akselkasser – Rullelagre

CEN EN 12081:2007+A1:2010
Jernbane – Akselkasser – Smørefett

CEN EN 12082:2007+A1:2010
Jernbane – Akselkasser – Prøving av ytelse

CEN EN 12663-1:2010
Jernbaneutstyr – Krav til konstruksjon av 
jernbanevogner – Del 1: Jernbanevogner bortsett fra 
godsvogner

CEN EN 12663-2:2010
Jernbane – Konstruksjonskrav for karosserier for bruk 
på jernbane – Del 2: Godsvogner

CEN EN 12665:2011 
Lys og belysning – Grunnleggende termer og kriterier 
for angivelse av krav til belysning

CEN EN 13103:2009+A2:2012
Jernbane – Hjulsett og boggier – Rullende aksler – 
Retningslinjer for konstruksjon

EN 13103:2009+A1:2010

Note 2.1

Dato utløpt
(13.1.2013)

CEN EN 13104:2009+A2:2012
Jernbane – Hjulsett og boggier – Drivaksler – 
Retningslinjer for konstruksjon

EN 13104:2009+A1:2010

Note 2.1

Dato utløpt
(30.4.2013)

CEN EN 13145:2001+A1:2011 
Jernbane – Spor – Sviller og underliggere av tre 

CEN EN 13230-1:2009
Jernbane – Spor – Sviller og underliggere av betong – 
Del 1: Generelle krav

CEN EN 13230-2:2009
Jernbane – Spor – Sviller og underliggere av betong – 
Del 2: Forspente enkle sviller

CEN EN 13230-3:2009
Jernbane – Spor – Sviller og underliggere av betong – 
Del 3: Doble armerte sviller

CEN EN 13230-4:2009
Jernbane – Spor – Sviller og underliggere av betong 
– Del 4: Forspente underliggere for sporvekslere og 
sporkryss

CEN EN 13232-2:2003+A1:2011 
Jernbane – Spor – Sporvekslere og sporkryss – Del 2: 
Krav til geometrisk konstruksjon 

  2013/EØS/68/13
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ESO(1) Standardens referanse og tittel 
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standarden
Note 1

CEN EN 13232-3:2003+A1:2011 
Jernbane – Spor – Sporvekslere og sporkryss – Del 3: 
Krav til interaksjon mellom spor og skinner 

CEN EN 13232-4:2005+A1:2011 
Jernbane – Spor – Sporvekslere og sporkryss – Del 4: 
Igangsetting, sperring og påvisning 

CEN EN 13232-5:2005+A1:2011 
Jernbane – Spor – Sporvekslere og sporkryss – Del 5: 
Sporvekslere 

CEN EN 13232-6:2005+A1:2011 
Jernbane – Spor – Sporvekslere og sporkryss – Del 6: 
Faste plankryss og dobbeltkryss 

CEN EN 13232-7:2006+A1:2011 
Jernbane – Spor – Sporvekslere og sporkryss – Del 7: 
Sporkryss med bevegelige deler 

CEN EN 13232-8:2007+A1:2011 
Jernbane – Spor – Sporvekslere og sporkryss – Del 8: 
Glideskjøter 

CEN EN 13232-9:2006+A1:2011 
Jernbane – Spor – Sporvekslere og sporkryss – Del 9: 
Planløsninger 

CEN EN 13260:2009+A1:2010
Jernbane – Hjulsett og boggier – Hjulsett – 
Produktkrav

CEN EN 13261:2009+A1:2010
Jernbane – Hjulsett og boggier – Aksling – 
Produktkrav

CEN EN 13262:2004+A2:2011
Jernbane – Hjulsett og boggier – Hjul – Produktkrav

CEN EN 13272:2012 
Jernbane – Elektrisk belysning for rullende materiell i 
offentlige transportsystemer 

CEN EN 13481-2:2012 
Jernbane – Spor – Ytelseskrav for festesystemer –  
Del 2: Festesystemer for betongsviller

CEN EN 13481-3:2012 
Jernbane – Spor – Ytelseskrav for festesystemer –  
Del 3: Festesystemer for tresviller 

CEN EN 13481-5:2012 
Jernbane – Spor – Ytelseskrav for festesystemer –  
Del 5: Festesystemer for ballastfritt spor med skinne 
på overflaten eller skinne i en kanal 

CEN EN 13481-7:2012 
Jernbane – Spor – Ytelseskrav for festesystemer 
– Del 7: Spesielle festesystemer for sporvekslere, 
overganger og tvangsskinner 

CEN EN 13674-1:2011
Jernbane – Spor – Skinner – Del 1: vignolskinner 
46 kg/m og høyere

CEN EN 13674-2:2006+A1:2010
Jernbane – Spor – Skinner – Del 2: Veksler og 
krysningsspor brukt i forbindelse med vignolskinner 
46 kg/m og høyere
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ESO(1) Standardens referanse og tittel 
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standarden
Note 1

CEN EN 13674-3:2006+A1:2010
Jernbane – Spor – Skinner – Del 3: Ledeskinner

CEN EN 13715:2006+A1:2010
Jernbane – Hjulsett og boggier – Hjul – Kantprofil

CEN EN 13749:2011
Jernbane – Hjulsett og boggier – Metode for 
spesifikasjon av konstruksjonskrav for boggirammer

CEN EN 13803-1:2010
Jernbane – Spor – Konstruksjonsparametre for 
sporlegging av jernbanelinje – Sporvidde 1435 mm 
og større – Del 1: Gjennomgående hovedspor

CEN EN 13803-2:2006+A1:2009
Jernbane – Spor – Konstruksjonsparametere for 
justering av spor – Sporbredder større enn eller 
lik 1435 mm – Del 2: Sporvekslere og -kryss og 
sammenlignbare konstruksjons forhold med hensyn 
til justering for forhold der det forekommer brå 
endringer av kurvaturen

CEN EN 13848-5:2008+A1:2010
Jernbaner – Spor – Kvalitet av sporgeometri – Del 5: 
Geometrisk kvalitetsnivå

CEN EN 13979-1:2003+A2:2011
Jernbane – Hjulsatser og boggier – Hjul – Prosedyre 
for teknisk godkjenning – Del 1: Smidde og valsede 
hjul

EN 13979-
1:2003+A1:2009 

Note 2.1

Dato utløpt
(30.9.2011)

CEN EN 14033-1:2011
Jernbane – Spor – Tekniske krav til skinnegående 
maskiner for tilvirkning og vedlikehold – Del 1: Drift 
av skinnegående maskiner

CEN EN 14067-4:2005+A1:2009
Jernbane – Aerodynamikk – Del 4: Krav og 
prøvingsprosedyrer for aerodynamikk på fri linje

CEN EN 14067-5:2006+A1:2010
Jernbane – Aerodynamikk – Del 5: Krav til og 
prøvingsprosedyrer for aerodynamikk i tunneler

CEN EN 14067-6:2010
Jernbane – Aerodynamukk – Del 6: Krav og 
prøvingsmetoder for sidevindvurdering

CEN EN 14531-6:2009
Jernbane – Beregningsmetoder for bremsevei, 
nedbremsingsstrekninger og for bremsing til stillstand 
– Del 6: Trinnvise beregninger for togsett eller 
enkeltvogner

CEN EN 14535-1:2005+A1:2011 
Jernbane – Bremseskiver for rullende 
jernbanemateriell –  Del 1: Bremseskiver presset eller 
krympet på akselen eller drivakselen, dimensjoner og 
kvalitetskrav 

CEN EN 14535-2:2011 
Jernbane – Bremseskiver for rullende 
jernbanemateriell –  Del 2: Bremseskiver på hjulring, 
hjulskive eller hjulnav, dimensjoner og kvalitetskrav  
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ESO(1) Standardens referanse og tittel 
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standarden
Note 1

CEN EN 14587-2:2009
Jernbane – Spor – Brennstuksveising av skinner – 
Del 2: Nye skinner i kvalitet R220, R260, R260Mn, 
R350HT for mobile sveisemaskiner for bruk andre 
steder enn i faste anlegg

CEN EN 14601:2005+A1:2010
Jernbane – Rette og vinklede tappekraner for 
bremseledning og hovedreservoarledning

CEN EN 14813-1:2006+A1:2010
Jernbane – Luftkondisjonering for førerhus – Del 1: 
Komfortparametere

CEN EN 14813-2:2006+A1:2010
Jernbane – Luftkondisjonering for førerhus – Del 2: 
Typeprøving

CEN EN 14865-1:2009+A1:2010
Jernbane – Smøremidler for akselkasser – Del 1: 
Prøvingsmetode for smøreevne 

CEN EN 14865-2:2006+A2:2010
Jernbane – Smøremidler for akselkasser – Del 2: 
Metoder for prøving av mekanisk stabilitet som 
dekker kjøretøyhastigheter opptil 200 km/t

CEN EN 15020:2006+A1:2010
Jernbane – Koplingsanordning for sleping – 
Ytelseskrav, spesifikk grensesnittsgeometri og 
prøvingsmetoder

CEN EN 15153-1:2013
Jernbane – Eksternt synlig og hørbart varselsutstyr for 
tog – Del 1: Front-, markør- og akterlamper

CEN EN 15153-2:2013 
Jernbane – Eksternt synlig og hørbart varselsutstyr for 
tog – Del 2: Varselhorn 

CEN EN 15220-1:2008+A1:2011 
Jernbane – Bremseindikator – Del 1: Pneumatisk 
operert bremseindikatorer 

CEN EN 15227:2008+A1:2010
Jernbane – Kollisjonssikkerhetskrav for 
jernbanevogner

CEN EN 15273-2:2013
Jernbane – Fritt rom – Del 2: Fritt rom for rullende 
materiell

EN15273-2:2009

Note 2.1

Dato utløpt
(30.11.2013)

CEN EN 15273-3:2013
Jernbane – Fritt rom – Del 3: Profil for fritt rom

EN 15273-3:2009

Note 2.1

Dato utløpt
(30.11.2013)

CEN EN 15302:2008+A1:2010
Jernbane – Metode for bestemmelse av ekvivalent 
konisitet

CEN EN 15313:2010
Jernbane – krav til hjulsett som er i bruk – 
vedlikehold av hjulsett som er i bruk og utenom bruk

CEN EN 15355:2008+A1:2010
Jernbane – Bremsesystemer – Fordelingsventiler og 
avstengningsventiler
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ESO(1) Standardens referanse og tittel 
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standarden
Note 1

CEN EN 15427:2008+A1:2010
Jernbane – Hjul/skinne-friksjon – Flensesmøring

CEN EN 15437-1:2009
Jernbane – Tilstandsovervåking av aksellagre – 
Grensesnitt og konstruksjonskrav – Del 1: Fast 
installasjon ved spor og aksellagre på rullende 
materiell

CEN EN 15437-2:2012 
Jernbane – Tilstandsovervåking av aksellagre – 
Grensesnitt og konstruksjonskrav – Del 2: Krav 
til ytelse og utforming for ombordsystemer for 
temperaturovervåking 

CEN EN 15461:2008+A1:2010
Jernbane – Lydemisjon – Karakterisering av 
jernbanesporets dynamiske egenskaper ved måling av 
lyd fra passerende tog

CEN EN 15528:2008+A1:2012 
Jernbane – Strekningsklassifisering for styring av 
grensesnittet mellom lastgrenser for rullende materiell 
og nyttelast for godsvogner

CEN EN 15551:2009+A1:2010
Jernbane – Godsvogner – Støtfanger

CEN EN 15566:2009+A1:2010
Jernbaner – Rullende jernbanemateriell – 
Draganordning og skrukoppel

CEN EN 15594:2009
Jernbaner – Spor – Restaurering av spor ved elektrisk 
buesveising

CEN EN 15595:2009+A1:2011 
Jernbane – Bremser – Glidevern 

CEN EN 15610:2009
Jernbane – Støy – Måling av skinneruhet relatert til 
støyutvikling

CEN EN 15611:2008+A1:2010
Jernbane – Bremsesystemer – Reléventiler

EN 15611:2008

Note 2.1

Dato utløpt
(30.4.2011) 

CEN EN 15612:2008+A1:2010
Jernbane – Bremsesystemer – 
Bremseakseleratorventil

EN 15612:2008

Note 2.1

Dato utløpt
(30.4.2011) 

CEN EN 15624:2008+A1:2010
Jernbane – Bremser – Tomlastede 
omstillingsinnretninger

EN 15624:2008

Note 2.1

Dato utløpt
(30.4.2011) 

CEN EN 15625:2008+A1:2010
Jernbane – Bremser – Automatiske variable 
lastmålingsinnretninger

EN 15625:2008

Note 2.1

Dato utløpt
(30.4.2011) 

CEN EN 15663:2009
Jernbane – Vognmassedefinisjon

EN 15663:2009/AC:2010
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ESO(1) Standardens referanse og tittel 
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standarden
Note 1

CEN EN 15686:2010
Jernbane – Prøving for kjøreteknisk godkjenning av 
skinnegående kjøretøy med system for kompensasjon 
av manglende overhøyde/eller kjøretøy tiltenkt å 
operere med større manglende overhøyde enn angitt i 
EN 14363:2005, tillegg G 

CEN EN 15687:2010
Jernbane – Prøving for kjøreteknisk godkjenning av 
godstog med statisk akseltrykk større enn 225 kN og 
høyst 250 kN

CEN EN 15723:2010
Jernbane – Lukkings- og låsesystem for 
nyttelastbeskyttelse mot miljøpåvirkning – Krav for 
varighet, virkemåte, indikasjon, vedlikehold, gjenbruk

CEN EN 15734-1:2010
Jernbane – Bremsesystem for høyhastighetstog – 
Del 1: Krav og definisjoner

CEN EN 15734-2:2010
Jernbane – Bremsesystem for høyhastighetstog – 
Del 2: Prøvingsmetoder

EN 15734-2:2010/AC:2012

CEN EN 15746-1:2010+A1:2011
Jernbane – Spor – Skinnegående maskiner og 
lignende utstyr – Del 1: Tekniske krav for kjøring og 
arbeid

EN 15746-1:2010

Note 2.1

Dato utløpt
(30.4.2011)

CEN EN 15746-2:2010+A1:2011
Jernbane – Spor – Skinnegående maskiner og 
lignende utstyr – Del 2: Generelle sikkerhetskrav

EN 15746-2:2010

Note 2.1

Dato utløpt
(30.4.2012)

CEN EN 15806:2010
Jernbane – Bremser – Statisk bremseprøving

CEN EN 15807:2011
Jernbane – Trykkluftdrevet koplingsflens

CEN EN 15827:2011
Jernbane – Boggier og løpeverk

CEN EN 15839:2012 
Jernbane – Prøving for godkjenning av løpetekniske 
krav til kjøretøyer – Godsvogner – Prøving av 
løpssikkerhet og longitudinale trykkrefter 

CEN EN 15877-1:2012
Jernbane – merking på jernbanevogner – Del 1: 
Godsvogner 

CEN EN 15892:2011
Jernbane – Støyemisjon – Måling av støy i førerhus

CEN EN 16116-1:2013 
Jernbane – Utformingskrav for trinn, rekkverk og 
assosiert personaltilgang – Del 1: Passasjervogner, 
bagasjevogner og lokomotiver 

CEN EN 16116-2:2013 
Jernbane – Utformingskrav for trinn, rekkverk og 
assosiert personaltilgang – Del 2: Godsvogner 
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ESO(1) Standardens referanse og tittel 
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standarden
Note 1

CEN EN 16286-1:2013 
Jernbane – Gangveisystemer mellom vogner – Del 1: 
Viktigste bruksområder 

CEN EN 45545-1:2013 
Jernbane – Brannsikring av jernbanevogner – Del 1: 
Generelt 

CEN EN 45545-2:2013 
Jernbane – Brannsikring av jernbanevogner – Del 2: 
Krav til materialers og komponenters virkemåte ved 
brann 

CEN EN 45545-3:2013 
Jernbane – Brannsikring av jernbanevogner –  
Del 3: Krav til motstand mot brann for brannmurer og 
-skillevegger 

CEN EN 45545-4:2013 
Jernbane – Brannvern på jernbanevogner –  
Del 4: Brannsikkerhetskrav for utforming av rullende 
materiell 

CEN EN 45545-5:2013 
Jernbane – Brannsikring av jernbanevogner – 
Del 5: Krav til brannsikring for elektrisk utstyr 
inklusive utstyr for trolleybusser, sporvogner og 
magnetsvevebaner 

CEN EN 45545-6:2013 
Jernbane – Brannsikring av jernbanevogner – Del 6: 
Tilleggstiltak for brannsikring 

CEN EN 45545-7:2013 
Jernbane – Brannsikring av jernbanevogner – Del 7: 
Krav til brannsikring av anlegg for brennbare væsker 
og gasser 

CEN EN 45545-1:2013 
Jernbaneapplikasjoner – Brannsikkerhet for vogner – 
Del 1 Generelt 

CEN EN 45545-2:2013 
Jernbaneapplikasjoner – Brannsikkerhet for vogner – 
Del 2: Krav til virkning under brann for materialer og 
komponenter 

CEN EN 45545-3:2013 
Jernbaneapplikasjoner – Brannsikkerhet for vogner – 
Del 3: Krav til brannsperrer 

CEN EN 45545-4:2013 
Jernbaneapplikasjoner – Brannsikkerhet for vogner 
– Del 4: Konstruksjonskrav til brannsikkerhet for 
rullende materiell 

CEN EN 45545-5:2013 
Jernbaneapplikasjoner – Brannsikkerhet for vogner – 
Del 5: brannsikkerhetskrav til elektrisk utstyr, 
inkludert trolleybusser, styrte busser og magnetiske 
svevetog 

CEN EN 45545-6:2013 
Jernbaneapplikasjoner – Brannsikkerhet 
for vogner – Del 6: Brannbegrensnings- og 
administrasjonssystemer 
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ESO(1) Standardens referanse og tittel 
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standarden
Note 1

CEN EN 45545-7:2013 
Jernbaneapplikasjoner – Brannsikkerhet for vogner – 
Del 7: Brannsikkerhet for installasjoner med brennbar 
væske og brennbar gass

CENELEC EN 50122-1:2011
Jernbaneapplikasjoner – Faste installasjoner – 
Elektrisk sikkerhet, jording og returleder – Del 1: 
Beskyttelsesforholdsregler relatert til elektrisk 
berøringsfare

EN 50122-1:2011/AC:2012

CENELEC EN 50122-2:2010
Jernbaneapplikasjoner – Faste installasjoner 
– Del 2: Beskyttelsesmetoder mot virkninger 
av spredestrømmer forårsaket av likestrøms 
fremdriftsystemer

CENELEC EN 50122-3:2010
Jernbaneapplikasjoner – Faste installasjoner – 
Elektrisk sikkerhet, jordings og returkretser – Del 3: 
Gjensidig påvirkning mellom a.c. og d.c. systemer

CENELEC EN 50124-1:2001
Jernbaneapplikasjoner – Isolasjonskoordinering 
– Del 1: Grunnleggende krav – Klaringer og 
krypeavstander for alt elektrisk og elektronisk utstyr

EN 50124-1:2001/A1:2003 Note 3 Dato utløpt
(1.10.2006)

EN 50124-1:2001/A2:2005 Note 3 Dato utløpt
(1.5.2008)

EN 50124-1:2001/AC:2007 

EN 50124-1:2001/AC:2010 

CENELEC EN 50124-2:2001
Jernbaneapplikasjoner – Isolasjonskategorier – Del 2: 
Overspenninger og annen beskyttelse

EN 50124-2:2001/AC:2010

CENELEC EN 50125-1:1999
Jernbaneapplikasjoner – Miljømessige betingelser for 
utstyr – Del 1: Utstyr i rullende materiell

EN 50125-1:1999/AC:2010 

CENELEC EN 50125-2:2002
Jernbaneapplikasjoner – Miljøforhold for utstyr – 
Del 2: Faste elektriske installasjoner

EN 50125-2:2002/AC:2010

CENELEC EN 50125-3:2003
Jernbaneapplikasjoner – Miljømessige betingelser 
for utstyr – Del 3: Utstyr for signallering og 
telekommunikasjon

EN 50125-3:2003/AC:2010 
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ESO(1) Standardens referanse og tittel 
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standarden
Note 1

CENELEC EN 50126-1:1999
Jernbaneapplikasjoner – Spesifikasjon og 
demonstrasjon av pålitelighet, tilgjengelighet, 
vedlikehold og sikkerhet (RAMS) – Del 1: 
Grunnleggende krav og generisk prosess

EN 50126-1:1999/AC:2006

EN 50126-1:1999/AC:2012

EN 50126-1:1999/AC:2010

CENELEC EN 50129:2003
Jernbaneapplikasjoner – Kommunikasjon, 
signallering og prosessystemer – Sikkerhet 
i forbindelse med elektroniske systemer for 
signallering

EN 50129:2003/AC:2010 

CENELEC EN 50151:2003
Jernbaneapplikasjoner – Faste installasjoner – 
Elektrisk drift – Spesielle krav til kompositt-isolatorer

EN 50151:2003/AC:2010  

CENELEC EN 50155:2007
Jernbaneapplikasjoner – Elektronisk utstyr for bruk 
på rullende materiell

EN 50155:2007/AC:2010  

EN 50155:2007/AC:2012

CENELEC EN 50159:2010
Jernbaneapplikasjoner – Kommunikasjon, 
signalerings- og prosessutstyr – Sikkerhetsrelatert 
kommunikasjon i transmisjonssystemer

EN 50159:2001 + EN 
50159-2:2001

Note 2.1

Dato utløpt
(1.9.2013)

CENELEC EN 50163:2004
Jernbaneapplikasjoner – Matespenninger for 
jernbanenettet

EN 50163:2004/A1:2007 Note 3 Dato utløpt
(1.3.2010)

EN 50163:2004/AC:2013

EN 50163:2004/AC:2010

CENELEC EN 50238:2003
Jernbaneapplikasjoner – Kompatibilitet mellom 
rullende materiell og deteksjonssystemer for tog

EN 50238:2003/AC:2010

CENELEC EN 50317:2002 
Jernbaneapplikasjoner – Strømsamlingssystemer – 
Krav til og stadfesting av målinger i det dynamiske 
påvirknings området mellom pantograf og 
kjøreledning  

EN 50317:2002/A1:2004 Note 3 Dato utløpt
(1.10.2007)

EN 50317:2002/A2:2007 Note 3 Dato utløpt
(1.2.2010)

EN 50317:2002/A2:2007/AC:2010 
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ESO(1) Standardens referanse og tittel 
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standarden
Note 1

CENELEC EN 50317:2012 
Jernbaneapplikasjoner – Strømavtakersystem – 
Krav til og validering av målinger i det dynamiske 
samvirke mellom strømavtaker og kjøreledning 

EN 50317:2012
og dets endringsblad

26.12.2014

EN 50317:2012/AC:2012 

CENELEC EN 50367:2012 
Jernbaneapplikasjoner – Strømforsyningssystemer 
– Tekniske kriterier for sammenhengen mellom 
pantograf og kjøreledning (for å få fri adgang) 

EN 50367:2012/AC:2013 

CENELEC EN 50388:2005
Jernbaneapplikasjoner – Strømforsyning og rullende 
materiell – Tekniske kriterier for koordinering 
mellom strømforsyning (understasjon) og rullende 
materiell for å oppnå samtrafikkevne

EN 50388:2005/AC:2010

CENELEC EN 50388:2012 
Jernbaneapplikasjoner – Strømforsyning og rullende 
materiell – Tekniske kriterier for koordinering 
mellom strømforsyning (understasjon) og rullende 
materiell for å oppnå samtrafikkevne 

EN 50388:2005

Note 2.1

13.2.2015

EN 50388:2012/AC:2013 

CENELEC EN 50463-1:2012 
Jernbaneapplikasjoner – Energimåling om bord på 
toget – Del 1: Generelt 

CENELEC EN 50463-2:2012 
Jernbaneapplikasjoner – Energimåling om bord på 
toget – Del 2: Måling av energi 

CENELEC EN 50463-3:2012 
Jernbaneapplikasjoner – Energimåling om bord på 
toget – Del 3: Databehandling 

CENELEC EN 50463-4:2012 
Jernbaneapplikasjoner – Energimåling ombord på 
toget – Del 4: Kommunikasjon 

CENELEC EN 50463-5:2012 
Jernbaneapplikasjoner – Energimåling ombord på 
toget – Del 5: Samsvarsvurdering 

CENELEC EN 50553:2012 
Jernbaneapplikasjoner - Krav til fortsatt kjøreevne i 
ved brann ombord på det rullende materiel 

CENELEC EN 61375-1:2012 
Elektronisk jernbaneutstyr – 
Togkommunikasjonsnettverk (TCN) – Del 1: 
Generell ariktektur
IEC 61375-1:2012 

CENELEC EN 61375-2-1:2012 
Elektronisk jernbaneutstyr – 
Togkommunikasjonsnettverk (TCN) – Del 2-1: Wire 
Train Bus (WTB)
IEC 61375-2-1:2012 
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ESO(1) Standardens referanse og tittel 
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standarden
Note 1

CENELEC EN 61375-2-2:2012 
Elektronisk jernbaneutstyr – 
Togkommunikasjonsnettverk (TCN) – Del 2-2: Wire 
Train Bus (WTB), samsvarsprøving
IEC 61375-2-2:2012 

CENELEC EN 61375-3-1:2012 
Elektronisk jernbaneutstyr – 
Togkommunikasjonsnettverk (TCN) – Del 3-1: 
Multifunction Vehicle Bus (MVB)
IEC 61375-3-1:2012 

CENELEC EN 61375-3-2:2012
Elektronisk jernbaneutstyr – 
Togkommunikasjonsnettverk (TCN) – Del 3-2: 
Multifunction Vehicle Bus (MVB), samsvarsprøving
IEC 61375-3-2:2012 

CENELEC EN 61375-3-3:2012 
Elektronisk jernbaneutstyr – 
Togkommunikasjonsnettverk (TCN) – Del 3-3: 
CANopen Consist Network (CCN)
IEC 61375-3-3:2012 

(1) ESO (europeisk standardiseringsorgan): 
CEN: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussel, tlf. +32 2 550 08 11, faks +32 2 550 08 19 (http://www.cen.eu)
CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussel, tlf. +32 2 519 68 71, faks +32 2 519 69 19 (http://www.cenelec.eu)
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tlf.: +33 4 92 94 42 00, faks: +33 4 93 65 47 16 (http://www.etsi.eu)

Note 1: Generelt vil opphørsdatoen for antakelse om samsvar være datoen for tilbaketrekking (”dow”) 
fastsatt av det europeiske standardiseringsorgan, men brukere av disse standardene gjøres 
oppmerksom på at det i visse unntakstilfeller kan være en annen dato.

Note 2.1: Den nye (eller endrede) standarden har samme omfang som den erstattede standarden. 
På den angitte datoen opphører den erstattede standarden å gi antakelse om samsvar med 
grunnleggende eller andre krav i relevante deler av Unionens regelverk.

Note 2.2: Den nye standarden har et videre omfang enn den erstattede standarden. På den angitte datoen 
opphører den erstattede standarden å gi antakelse om samsvar med grunnleggende eller andre 
krav i relevante deler av Unionens regelverk.

Note 2.3: Den nye standarden har et snevrere omfang enn den erstattede standarden. På den angitte datoen 
opphører den (delvis) erstattede standarden å gi antakelse om samsvar med grunnleggende 
eller andre krav i relevante deler av Unionens regelverk, for de produkter eller tjenester som 
omfattes av den nye standarden. Antakelse om samsvar med grunnleggende eller andre krav i 
relevante deler av Unionens regelverk for produkter eller tjenester som fortsatt omfattes av den 
(delvis) erstattede standarden, men som ikke omfattes av den nye standarden, er ikke berørt.

Note 3: Når det gjelder endringsblader, er referansestandarden EN CCCCC:YYYY samt dens 
eventuelle tidligere endringsblader og et eventuelt nytt, angitt endringsblad. Den erstattede 
standarden (kolonne 3) består derfor av EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere 
endringsblader, men uten det nye, angitte endringsbladet. På den angitte datoen opphører 
den erstattede standarden å gi antakelse om samsvar med grunnleggende eller andre krav i 
relevante deler av Unionens regelverk.
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Merk:

– Opplysninger om standardenes tilgjengelighet kan fås ved henvendelse enten til de europeiske 
standardiseringsorganene eller de nasjonale standardiseringsorganene som er oppført på en liste 
som er offentliggjort i Den europeiske unions tidende i samsvar med artikkel 27 i forordning (EU) 
nr. 1025/2012(1). 

– Standarder vedtas av de europeiske standardiseringsorganisasjonene på engelsk (CEN og CENELEC 
publiserer også på fransk og tysk). Deretter oversetter de nasjonale standardiseringsorganene titlene på 
standardene til alle de påkrevde offisielle språkene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. 
Europakommisjonen og EFTA-sekretariat påtar seg intet ansvar for at titlene som er blitt framlagt for 
publisering i Den europeiske unions tidende og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, er 
korrekte.

– Henvisninger til rettelser ”… /AC:YYYY” offentliggjøres bare som informasjon. En rettelse fjerner 
trykkfeil og språkfeil eller lignende feil fra teksten i en standard og kan dreie seg om en eller flere 
språkutgaver (engelsk, fransk og/eller tysk) av en standard som et europeisk standardiseringsorgan 
har vedtatt.

– Offentliggjøring av referansene i Den europeiske unions tidende og EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende betyr ikke at standardene foreligger på alle offisielle EØS-språk.

– Denne listen erstatter alle tidligere lister offentliggjort i Den europeiske unions tidende og EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende. Europakommisjonen sørger for ajourføring av listen. 

– Ytterligere opplysninger om harmoniserte standarder og andre europeiske standarder finnes på 
Internett på adressen 

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

(1) EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12.
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Kommisjonsmelding i forbindelse med gjennomføringen av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 1999/5/EF av 9. mars 1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og 

gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar

(Offentliggjøring	av	titler	og	referanser	for	harmoniserte	standarder	i	henhold	til	
Unionens	harmoniseringsregelverk)

ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standarden

Note 1

Artikkel i direktiv 1999/5/EF

CENELEC EN 41003:2008
Spesielle sikkerhetskrav til utstyr for tilkobling til 
telekommunikasjonsnett, og/eller fellesantenneanlegg. 

EN 41003:1998

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.7.2011)

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav a) (og artikkel 2 

i 2006/95/EF)  

CENELEC EN 50360:2001
Overensstemmelse for mobiltelefoner med grunnleggende 
bestemmelser i forbindelse med menneskelig eksponering i 
elektro magnetiske felt (300 MHz – 3 GHz) – Produktstandard

  Artikkel 3 nr. 1 
bokstav a) 

EN 50360:2001/A1:2012 Note 3  13.2.2015 

EN 50360:2001/AC:2006    

CENELEC EN 50364:2010
Grenser for menneskelig eksponering overfor 
elektromagnetiske felt i frekvens området 0 Hz til 10 GHz, 
benyttet i elektronisk overvåkningsutstyr (EAS), radiofrekvent 
identifikasjon (RFID) og lignende roller

EN 50364:2001

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.11.2012)

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav a) (og artikkel 2 

i 2006/95/EF)  

CENELEC EN 50371:2002
Generisk norm for å demonstrere overensstemmelse 
for laveffekt elektronisk og elektrisk utstyr med hoved-
restriksjoner relatert til menneskelig stråling fra elektro-
magnetiske felt (10 MHz – 300 GHz) – Vanlig publikum

  Artikkel 3 nr. 1 
bokstav a) (og artikkel 2 

i 2006/95/EF) 

CENELEC EN 50385:2002
Produktnorm for å demonstrere overensstemmelse for radio
basestasjoner og faste terminalstasjoner for trådløse 
telekommunikasjons systemer, med hovedrestriksjoner 
eller referansenivåer relatert til menneskelig stråling av 
radiofrekvente elektro magnetiske felt (110 MHz – 40 GHz) – 
Vanlig publikum

  Artikkel 3 nr. 1 
bokstav a) 

CENELEC EN 50401:2006
Produktnorm for å demonstrere overensstemmelse for fast 
utstyr for radiooverføring (110 MHz–40 GHz) benyttet ved 
trådløse tele kommunikasjons nettverk med basisrestriksjoner 
eller referansenivåer relatert til generell publikums adgang ved 
radio frekvent elektro magnetisk stråling, når det settes i bruk 

  Artikkel 3 nr. 1 
bokstav a) 

EN 50401:2006/A1:2011 Note 3 29.8.2014

CENELEC EN 50566:2013 
Produktstandard for å vise samsvar for elektromagnetiske felt 
fra håndholdte og kroppsmonterte radiosendere som brukes av 
vanlige personer (30 MHz til 6 GHz)

Dato utløpt
(12.10.2013)

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav a) 

CENELEC EN 55022:2006
Informasjonsteknologisk utstyr – Radiostøy egenskaper – 
Grenseverdier og målemetoder
CISPR 22:2005 (Endret) 

EN 55022:1998
+ A1:2000
+ A2:2003

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.10.2011)

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

EN 55022:2006/A1:2007
CISPR 22:2005/A1:2005 

Note 3 Dato utløpt
(1.10.2011)

 

  2013/EØS/68/14
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standarden

Note 1

Artikkel i direktiv 1999/5/EF

CENELEC EN 55022:2010
Informasjonsteknologiutstyr – Radiostøyegenskaper – 
Grenseverdier og målemetoder
CISPR 22:2008 (Endret)

EN 55022:2006
med endringer

Note 2.1

Dato utløpt
(1.12.2013)

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b)

EN 55022:2010/AC:2011

CENELEC EN 55024:1998
Informasjonsteknologisk utstyr – Immunitets egenskaper – 
Grenseverdier og målemetoder
CISPR 24:1997 (Endret) 

 Dato utløpt
(1.7.2001) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

EN 55024:1998/A1:2001
CISPR 24:1997/A1:2001 

Note 3 Dato utløpt
(1.10.2004) 

 

EN 55024:1998/A2:2003
CISPR 24:1997/A2:2002 

Note 3 Dato utløpt
(1.12.2005) 

 

CENELEC EN 55024:2010 
Informasjonsteknologisk utstyr – Immunitetsegenskaper – 
Grenseverdier og målemetoder
CISPR 24:2010

EN 55022:2006
med endringer

Note 2.1

Dato utløpt
(1.12.2013)

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

CENELEC EN 55032:2012 
Elektromagnetisk kompatibilitet for multimedieutstyr – Krav 
til elektromagnetisk stråling  
CISPR 32:2012 

Dato utløpt
(12.10.2013)

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

EN 55032:2012/AC:2012 

CENELEC EN 60065:2002
Audio, video og tilsvarende elektronisk utstyr – 
Sikkerhetskrav
IEC 60065:2001 (Endret) 

EN 60065:1998

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.3.2007)

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav a) (og artikkel 2 

i 2006/95/EF) 

EN 60065:2002/A1:2006
IEC 60065:2001/A1:2005 (Endret) 

Note 3 Dato utløpt
(1.12.2008) 

 

EN 60065:2002/A11:2008 Note 3 Dato utløpt
(1.7.2010) 

 

EN 60065:2002/A12:2011 Note 3 Dato utløpt
(24.1.2013)

EN 60065:2002/A1:2010
IEC 60065:2001/A1:2010 (Endret) 

Note 3 Dato utløpt
(1.10.2013)

EN 60065:2002/AC:2007

EN 60065:2002/AC:2006    

CENELEC EN 60215:1989
Sikkerhetskrav til radiosenderutstyr
IEC 60215:1987

  Artikkel 3 nr. 1 
bokstav a) (og artikkel 2 

i 2006/95/EF) 

EN 60215:1989/A1:1992
IEC 60215:1987/A1:1990

Note 3 Dato utløpt
(1.6.1993) 

 

EN 60215:1989/A2:1994
IEC 60215:1987/A2:1993 

Note 3 Dato utløpt
(15.7.1995) 

 

CENELEC EN 60730-1:2011
Automatiske, elektriske kontrollorganer for husholdnings- og 
lignende bruk Del 1: Generelle sikkerhetskrav
IEC 60730-1:2010 (Endret)

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav a) (og artikkel 2 i 
2006/95/EF) + Artikkel 3 

nr. 1 bokstav b)
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standarden

Note 1

Artikkel i direktiv 1999/5/EF

CENELEC EN 60825-1:2007
Sikkerhetskrav til laserprodukter – Del 1: Utstyrsklassifisering 
og krav
IEC 60825-1:2007

EN 60825-1:1994
med endringer

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.9.2010)

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav a) (og artikkel 2 

i 2006/95/EF) 

CENELEC EN 60825-2:2004
Sikkerhetskrav til laserprodukter – Del 2: Sikkerhet ved 
kommunikasjons systemer med optiske fibre (OFCS)
IEC 60825-2:2004

EN 60825-2:2000

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.9.2007) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav a) (og artikkel 2 

i 2006/95/EF) 

EN 60825-2:2004/A1:2007
IEC 60825-2:2004/A1:2006 

Note 3 Dato utløpt
(1.2.2010) 

 

EN 60825-2:2004/A2:2010
IEC 60825-2:2004/A2:2010 

Note 3 Dato utløpt
(1.10.2013)

CENELEC EN 60825-4:2006
Sikkerhetskrav til laserprodukter – Del 4: Laservern
IEC 60825-4:2006

EN 60825-4:1997
+ A1:2002
+ A2:2003

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.10.2009) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav a) (og artikkel 2 

i 2006/95/EF) 

EN 60825-4:2006/A1:2008
IEC 60825-4:2006/A1:2008 

Note 3 Dato utløpt
(1.9.2011)

 

EN 60825-4:2006/A2:2011
IEC 60825-4:2006/A2:2011 

Note 3 3.5.2014

CENELEC EN 60825-12:2004
Sikkerhetskrav til laserprodukter – Del 12: Sikkerhet for 
frittstående optiske kommunikasjons systemer benyttet for 
utsendelse av informasjon
IEC 60825-12:2004

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav a) (og artikkel 2 

i 2006/95/EF)

CENELEC EN 60950-1:2006
Informasjonsteknologisk utstyr – Sikkerhet – Del 1: Generelle 
krav
IEC 60950-1:2005 (Endret) 

EN 60950-1:2001
som endret

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.12.2010)

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav a) (og artikkel 2 

i 2006/95/EF) 

EN 60950-1:2006/A11:2009 Note 3 Dato utløpt
(1.12.2010)

 

EN 60950-1:2006/A12:2011 Note 3  Dato utløpt
(24.1.2013  )

EN 60950-1:2006/A1:2010
IEC 60950-1:2005/A1:2009 (Endret) 

Note 3 Dato utløpt
(1.3.2013)

 

EN 60950-1:2006/AC:2011

CENELEC EN 60950-22:2006
Informasjonsteknologisk utstyr – Sikkerhet – Del 22: Utstyr 
installert utendørs
IEC 60950-22:2005 (Endret) 

  Artikkel 3 nr. 1 
bokstav a) (og artikkel 2 

i 2006/95/EF) 

EN 60950-22:2006/AC:2008    

CENELEC EN 60950-23:2006
Informasjonsteknologisk utstyr – Sikkerhet – Del 23: Store 
datalagrings enheter
IEC 60950-23:2005

  Artikkel 3 nr. 1 
bokstav a) (og artikkel 2 

i 2006/95/EF) 

EN 60950-23:2006/AC:2008    
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standarden

Note 1

Artikkel i direktiv 1999/5/EF

CENELEC EN 61000-3-2:2006
Elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-2: 
Grenseverdier – Grenseverdier for utsendelse av harmoniske 
strømmer (utstyr med inngangsstrøm opp til og med 16 A per 
fase)
IEC 61000-3-2:2005

EN 61000-3-2:2000
+ A2:2005

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.2.2009) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

EN 61000-3-2:2006/A1:2009
IEC 61000-3-2:2005/A1:2008 

Note 3 Dato utløpt
(1.7.2012) 

EN 61000-3-2:2006/A2:2009
IEC 61000-3-2:2005/A2:2009 

Note 3 Dato utløpt
(1.7.2012) 

 

CENELEC EN 61000-3-3:2008
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-3: 
Grenseverdier – Grenseverdier for spennings variasjoner, 
spennings fluktuasjoner og flimmer i lavspennings tilførsels-
systemer, for utstyr med inngangs strømmer <= 16 A per fase 
og ikke gjenstand for betinget tilkopling 
(IEC 61000-3-3:1994, IEC 61000-3-3:2008)

EN 61000-3-3:1995
med endringer

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.9.2011)

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

CENELEC EN 61000-3-11:2000
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-11: 
Grenseverdier – Grenseverdier for spennings endringer, 
spennings fluktuasjoner og flimmer i lavspennings tilførsels-
systemer for utstyr med inngangs strøm ikke overskridende 
75 A og gjenstand for tilkoplings betingelser 
IEC 61000-3-11:2000

 Dato utløpt
(1.11.2003) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

CENELEC EN 61000-3-12:2005
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-12: 
Grenseverdier for harmoniske strømmer produsert av utstyr 
tilkoplet i lavspennings tilførsels systemer med inngangsstrøm 
over 16 A opp til og med 75 A per fase 
IEC 61000-3-12:2004

 Dato utløpt
(1.7.2004) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

CENELEC EN 61000-3-12:2011
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-12: 
Grenseverdier for harmoniske strømmer produsert av utstyr 
tilkoplet i lavspennings tilførsels systemer med inngangsstrøm 
over 16 A opp til og med 75 A per fase
IEC 61000-3-12:2011

EN 61000-3-12:2005

Note 2.1

16.6.2014 Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b)

CENELEC EN 61000-6-1:2007
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-1: Generisk 
norm – Immunitet for boliger, handels- og lette industrimiljøer 
IEC 61000-6-1:2005

EN 61000-6-1:2001

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.12.2009) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

CENELEC EN 61000-6-2:2005
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-2: Generisk 
norm – Immunitet for industrimiljø
IEC 61000-6-2:2005

EN 61000-6-2:2001

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.6.2008) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

CENELEC EN 61000-6-3:2007
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-3: Generisk 
norm – Emisjonsnorm for boliger, handels- og lette industri-
miljøer 
IEC 61000-6-3:2006

EN 61000-6-3:2001
+ A11:2004

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.12.2009) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011
EN 61000-6-3:2006/A1:2010

Note 3 12.1.2014

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
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CENELEC EN 61000-6-4:2007
Elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-4: Generisk 
norm – Emisjonsnorm for industrimiljøer
IEC 61000-6-4:2006

EN 61000-6-4:2001

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.12.2009) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

EN 61000-6-4:2007/A1:2011
EN 61000-6-4:2006/A1:2010

Note 3 12.1.2014

CENELEC EN 62311:2008
Vurdering av elektroniske og elektriske apparater i forhold 
til grenser for eksponering av elektro magnetiske felt (0 Hz til 
300 GHz)
IEC 62311:2007 (Endret) 

  Artikkel 3 nr. 1 
bokstav a) (og artikkel 2 

i 2006/95/EF) 

CENELEC EN 62479:2010 
Vurdering av elektronisk og elektrisk laveffektutstyrs 
overensstemmelse med grunnleggende grenser for 
menneskelig påvirkning fra elektromagnetiske felt (10 MHz – 
300 GHz)
IEC 62479:2010 (Endret)

EN 50371:2002

Note 2.1

Dato utløpt
(1.9.2013)

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav a) (og artikkel 2 

i 2006/95/EF)

ETSI EN 300 065-2 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum-
saker (ERM); Direkteskrivende telegrafutstyr i smalbånd 
for mottak av meteorologisk eller navigasjons messig 
informasjon (NAVTEX); Del 2: Harmonisert EN som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 300 065-2 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.4.2011)

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 300 065-3 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum-
saker (ERM); Direkteskrivende telegrafutstyr i smalbånd 
for mottak av meteorologisk eller navigasjons messig 
informasjon (NAVTEX); Del 3: Harmonisert EN som 
dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.3 
bokstav e) 

EN 300 065-3 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(28.2.2011)

Artikkel 3 nr. 3

ETSI EN 300 086-2 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Landmobile tjenester; Radioutstyr med en indre eller 
ekstern RF tilkobling hovedsakelig tiltenkt for analog tale; 
Del 2: Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i 
R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 300 086-2 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.6.2010) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 300 086-2 V1.3.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Landmobil tjeneste; Radioutstyr med en intern 
eller ekstern RF-konnektor primært for analog tale; Del 2: 
Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2

EN 300 086-2 V1.2.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.3.2012) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 300 113-2 V1.5.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Mobile tjenester til land; Radioutstyr som er ment 
for overføring av data (og/eller tale) som bruker en fast 
eller variabel modulasjonskurve og som har en antenne 
som forbindelsesledd; Del 2: Harmonisert EN som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 300 113-2 V1.4.2

Note 2.1

Dato utløpt
(31.8.2013)

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 300 135-2 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Landmobile tjenester; Privat radioutstyr (CB); 
Vinkel modulert privat radioutstyr (PR 27 radioutstyr); Del 2: 
Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2

EN 300 135-2 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.11.2009) 

Artikkel 3 nr. 2 
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Note 1

Artikkel i direktiv 1999/5/EF

ETSI EN 300 152-2 V1.1.1 
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Maritime posisjonsindikerende nødradiopeilesendere 
(EPIRBs) tiltenkt brukt på frekvens 121,5 MHz eller 
frekvensene 121,5 MHz og 243 MHz kun for målsøkende 
formål; Del 2: Harmonisert EN som dekker grunnleggende 
krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2 

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 300 152-3 V1.1.1 
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Maritime posisjonsindikerende nødradiopeilesendere 
(EPIRBs) tiltenkt brukt på frekvens 121,5 MHz eller 
frekvensene 121,5 MHz og 243 MHz kun for målsøkende 
formål; Del 3: Harmonisert EN som dekker grunnleggende 
krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.3e 

Artikkel 3 nr. 3

ETSI EN 300 219-2 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Landmobil tjeneste; Radioutstyr med en intern eller 
ekstern RF-tilkobling primært tiltenkt for analog tale; Del 2: 
Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 300 220-2 V2.3.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Kortholdsenheter (SRD); Radioutstyr for bruk i 
frekvens området 25 MHz til 1000 MHz og med effektstyrke 
opp til 500 mW; Del 2: Harmonisert EN som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 300 220-2 V2.1.2

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.5.2013)

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 300 220-2 V2.4.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Kortholdsenheter (SRD); Radioutstyr for bruk i 
frekvensområdet 25 MHz til 1000 MHz og med effektstyrke 
opp til 500 mW; Del 2: Harmonisert EN som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 300 220-2 V2.3.1

Note 2.1

28.2.2014 Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 300 224-2 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Lukket person søker tjeneste; Harmonisert EN under 
R&TTE-direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 300 296-2 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Landmobil tjeneste; Radioutstyr som benytter 
integrerte antenner primært tiltenkt for analog tale; Del 2: 
Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2

EN 300 296-2 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.11.2010)

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 300 296-2 V1.3.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Landmobil tjeneste; Radioutstyr med integrerte 
antenner primært for analog tale; Del 2: Harmonisert EN som 
dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 300 296-2 V1.2.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.3.2012) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 300 296-2 V1.4.1 
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Landmobil tjeneste; Radioutstyr med integrerte 
antenner primært for analog tale – Del 2: Harmonisert EN som 
dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 300 296-2 V1.3.1

Note 2.1

31.5.2015 Artikkel 3 nr. 2
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Note 1

Artikkel i direktiv 1999/5/EF

ETSI EN 300 328 V1.7.1
Elektro magnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Bredbånds overførings system; Data overførings-
utstyr som opererer i 2,4 GHz ISM båndet og som benytter 
bredbånds modulasjons teknikk; Harmonisert EN som dekker 
de vesentligste krav i R&TTE direktivets artikkel 3.2

EN 300 328 V1.6.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.6.2008) 

Artikkel 3 nr. 2 

Denne utgaven av standarden gir antakelse om samsvar med kravene i direktiv 1999/5/EF artikkel 3 nr. 2 når følgende vilkår er oppfylt: Utstyret 
skal benytte en tilstrekkelig mekanisme for spektrumdeling, f.eks. LBT (Listen Before Talk), DAA (Detect And Avoid), e.l., for å overholde kravene 
angitt i punkt 4.3.5 av denne utgaven. En slik mekanisme skal lette deling mellom de forskjellige teknologiene og applikasjonene som for tiden 
finnes, og ved for høy trafikk vil brukerne være sikret lik tilgang (eventuelt med en forsiktig nedjustering av tjenesten for alle brukere). Harmoniserte 
metoder for å vurdere effektiviteten av forskjellige delingsmekanismer utvikles nå av ETSI i utkast EN 300 328 versjon 1.8.1. 

ETSI EN 300 328 V1.8.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Bredbåndstransmisjonssystemer; 
Datatransmisjonsutstyr som brukes i ISM-båndet 2,4 GHz og 
som anvender båndspredningsteknikk; Harmonisert EN som 
dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 300 328 V1.7.1

Note 2.1

31.12.2014 Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 300 330-2 V1.5.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Utstyr med kort rekkevidde (SRD) i frekvens-
området 9 kHz til 25 MHz og induktive ringesystemer i 
frekvensområdet 9 kHz til 30 MHz; Del 2: Harmonisert 
EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets 
artikkel 3.2

EN 300 330-2 V1.3.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.11.2011) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 300 341-2 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Landmobil tjeneste (RP 02); Radioutstyr som benytter 
en integrert antenne som sender signaler for å initiere en 
spesifikk respons i mottakeren; Del 2: Harmonisert EN i 
R&TTE-direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 300 373-2 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Maritime mobile sendere og mottagere til bruk i 
MF- og HF-båndene; Del 2: Harmonisert EN som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 300 373-2 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.9.2011)

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 300 373-3 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Maritime mobile sendere og mottakere for bruk i 
MF- og HF-båndene; Del 3: Harmonisert EN som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.3e; 
Utstyr med integrert eller tilknyttet utstyr for klasse E Digital 
Selective Calling (DSC) 

EN 300 373-3 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.9.2011)

Artikkel 3 nr. 3

ETSI EN 300 390-2 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Landmobil tjeneste (RP 02); Radioutstyr som er 
ment for dataoverføring (og tale) og som benytter en integrert 
antenne; Del 2: Harmonisert EN som dekker grunnleggende 
krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

ETS 300 390/A1 ED.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.4.2001) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 300 422-2 V1.3.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Trådløse mikrofoner i frekvensbåndet 25 MHz til 
3 GHz; Del 2: Harmonisert EN som dekker grunnleggende 
krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 300 422-2 V1.2.2

Note 2.1

Dato utløpt
(31.5.2013)

Artikkel 3 nr. 2
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ETSI EN 300 433-2 V1.3.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Landmobile tjenester; Privatradioutstyr (CB); Del 2: 
Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2

EN 300 433-2 V1.1.2

Note 2.1

Dato utløpt
(30.3.2013)

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 300 440-2 V1.4.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Kortdistanse utstyr; Radioutstyr for anvendelse i 
frekvensbåndet 1 GHz til 40 GHz; Del 2: Harmonisert EN som 
dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 300 440-2 V1.3.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.5.2012) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 300 454-2 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Bredbåndslydlinker; Del 2: Harmonisert EN under 
R&TTE-direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 300 471-2 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Landmobil tjeneste; Aksessprotokoll, okkupasjons-
regler og tilhørende tekniske karakteristikker for radioutstyr 
for overføring av data på delte kanaler; Del 2: Harmonisert 
EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets 
artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 300 609-4 V9.2.1 
Globalt system for mobilkommunikasjon (GSM); Del 4: 
Harmonisert EN for repeatere, som dekker grunnleggende 
krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum forhold; 
Veitransport og trafikk telematikk (RTTT); Dedikert 
kortdistanse kommunikasjons utstyr (DSRC) for dataoverføring 
(500 kbit/s / 250 kbit/s) i 5,8 GHz ISM-båndet; Del 2: 
Harmonisert EN som omfatter grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2; Del 2-1: Krav til veikantutstyret (RSU) 

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 300 674-2-2 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum forhold; 
Veitransport og trafikk telematikk (RTTT); Dedikert 
kortdistanse kommunikasjons utstyr (DSRC) for dataoverføring 
(500 kbit/s / 250 kbit/s) i 5,8 GHz ISM-båndet; Del 2: 
Harmonisert EN som omfatter grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2; Del 2-2: Krav til brikkeutstyret (OBU) 

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 300 676-2 V1.5.1
Bakkebasert håndholdt VHF, mobile og faste radiosendere, 
mottakere og sendere/mottakere for VHF mobil tjeneste med 
amplitudemodulasjon i luftfart; Del 2: Harmonisert EN som 
dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 300 676-2 V1.4.1

Note 2.1

Dato utløpt
(31.5.2013)

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 300 698-2 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); radiotelefonsendere og -mottakere for maritim 
mobiltjeneste i VHF-bånd som brukes i innenlands vannløp; 
Del 2: Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i 
R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 300 698-2 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.8.2010)

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 300 698-3 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Radiotelefonsendere og -mottakere for maritim 
mobiltjeneste i VHF-bånd som brukes i innenlands vannløp; 
Del 3: Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i 
R&TTE-direktivets artikkel 3.3(e) 

EN 300 698-3 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.8.2010)

Artikkel 3 nr. 3
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ETSI EN 300 718-2 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Snøskred peileutstyr; Sender-mottager-systemer; 
Del 2: Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i 
R&TTE-direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 300 718-3 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Snøskred peileutstyr; Sender-mottaker-systemer; 
Del 3: Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i 
R&TTE-direktivets artikkel 3.3e

EN 300 718-3 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.11.2005) 

Artikkel 3 nr. 3

ETSI EN 300 720-2 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Ultrahøy frekvens (UHF) kommunikasjons systemer 
og utstyr ombord på fartøyer; Del 2: Harmonisert EN under 
artikkel 3.2 i R&TTE-direktivet

EN 300 720-2 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.7.2009) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 300 761-2 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Kortdistanse utstyr (SRD); Automatisk kjøretøy-
identifikasjon (AVI) for jernbaner som opererer i frekvens-
området 2,45 GHz; Del 2: Harmonisert EN som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 025-2 V1.4.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); VHF radiotelefonutstyr for generell kommunikasjon 
og tilknyttet utstyr for klasse D digitalt selektivt anrop (DSC); 
Del 2: Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i 
R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 301 025-2 V1.3.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.5.2011)

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 025-3 V1.4.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); VHF radiotelefonutstyr for generell kommunikasjon 
og tilknyttet utstyr for klasse D digitalt selektivt anrop (DSC); 
Del 3: Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i 
R&TTE-direktivets artikkel 3.3(e) 

EN 301 025-3 V1.3.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.5.2011)

Artikkel 3 nr. 3

ETSI EN 301 091-2 V1.3.2
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Radarutstyr for veitransport og trafikktelematikk 
(RTTT) som opererer i frekvensområdene 76 GHz til 77 GHz; 
Del 2: Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i 
R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 301 091-2 V1.2.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.6.2008) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 166-2 V1.2.3
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Landmobile tjenester; Radioutstyr for analog og/eller 
digital kommunikasjon (tale og/eller data) som opererer på 
smalbåndskanaler og som har en antennetilknytning; Del 2: 
Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2

EN 301 166-2 V1.2.2

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.8.2011)

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 178-2 V1.2.2
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Portabel VHF radiotelefon utstyr for den maritime 
tjenesten som opererer i VHF-båndene (kun for ikke-GMDSS 
applikasjoner); Del 2: Harmonisert EN som dekker de 
vesentligste kravene i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 301 178-2 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.10.2008) 

Artikkel 3 nr. 2 
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antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standarden

Note 1

Artikkel i direktiv 1999/5/EF

ETSI EN 301 357-2 V1.4.1
Elektromagnetisk kompatibiletet og radio spektrum saker 
(ERM); Trådløs lydenhet i området 25 MHz til 2000 MHz; 
Del 2: Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i 
R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 301 357-2 V1.3.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.8.2010)

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 360 V1.2.1
Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); Harmonisert EN 
for Satellitt Interaktive Terminaler (SIT) og Satellitt bruker 
Terminaler (SUT) som sender mot satellitter i geostasjonære 
baner i frekvensbåndet 27,5 til 29,5 GHz og som dekker de 
vesentligste krav i R&TTE direktivets artikkel 3.2

EN 301 360 V1.1.3

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.11.2007) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 406 V2.1.1
Digitalt forsterket trådløs telekommunikasjon 
(DECT); Harmonisert EN for digitalt forsterket trådløs 
telekommunikasjon (DECT) som dekker grunnleggende krav i 
R&TTE-direktivets artikkel 3.2; Generisk radio

EN 301 406 V1.5.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.4.2011)

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 423 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Harmonisert standard under artikkel 3.2 i R&TTE-
direktivet for det bakkebaserte fly telekommunikasjons-
systemet

TBR 023 ED.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.9.2002) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 426 V1.2.1
Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); Harmonisert EN 
for landmobile satellitt jordstasjoner med lav datarate (LMES) 
og maritime mobile satellitt jordstasjoner (MMES) ikke ment 
for nød- og sikkerhets kommunikasjon og som opererer i 
frekvensbåndene 1,5/1,6 GHz som dekker grunnleggende krav 
i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 301 426 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.6.2002) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 427 V1.2.1
Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); Harmonisert 
EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets 
artikkel 3.2 for lavdatahastighets land mobile satellitt-
jordstasjoner (LMES) som opererer i frekvensbåndene 
11/12/14 GHz

EN 301 427 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.8.2003) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 428 V1.3.1
Satellittjordstasjoner og systemer (SES); Harmonisert EN 
for veldig liten apertur terminal (VSAT); Kun for sending, 
sending/mottaking eller kun mottaking satellitt jordstasjoner 
som opererer i frekvensbåndet 11/12/14 GHz og som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE- direktivets artikkel 3.2

EN 301 428 V1.2.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.6.2007) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 430 V1.1.1
Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); Harmonisert 
EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets 
artikkel 3.2 for nyhets innsamlende transportable satellitt-
jordstasjoner som opererer i frekvensbåndene 11-12/13-
14 GHz

TBR 030 ED.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.1.2001) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 441 V1.1.1
Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); Harmonisert 
EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets 
artikkel 3.2 for mobile jordstasjoner (MESs), inkludert 
håndholdte jordstasjoner, for satellittnett for personlig 
kommunikasjon (S-PCN) i 1,6/2,4 GHz-båndene under den 
mobile satellittjenesten (MSS) 

TBR 041 ED.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.1.2001) 

Artikkel 3 nr. 2 
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Note 1

Artikkel i direktiv 1999/5/EF

ETSI EN 301 442 V1.2.1
Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); Harmonisert EN 
for mobile jordstasjoner (MES-er), inkludert håndholdte 
jordstasjoner, for personlig kommunikasjons nett via satellitt 
(S-PCN) i 2,0 GHz-bånd i mobil satellittjeneste (MSS) som 
dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 301 442 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.5.2012) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 443 V1.3.1
Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); Harmonisert EN 
for veldig liten apertur terminal (VSAT); Kun for sending, 
sending/mottak, eller kun for mottak fra satellittjordstasjoner 
som opererer i frekvensbåndet 4 GHz og 6 GHz og som 
dekker grunnleggende krav i R&TTE- direktivets artikkel 3.2

EN 301 443 V1.2.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.11.2007) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 444 V1.1.1
Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); Harmonisert 
EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets 
artikkel 3.2 for landmobile jordstasjoner (LMES) som opererer 
i 1,5 GHz- og 1,6 GHz-båndene og tilbyr tale- og/eller 
datakommunikasjon

TBR 044 ED.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.1.2001) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 444 V1.2.1
Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); Harmonisert 
EN for landmobile jordstasjoner (LMES) som anvender 
frekvensbåndene 1,5 GHz og 1,6 GHz til tale- og/eller 
datakommunikasjon og som dekker grunnleggende krav i 
R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 301 444 V1.1.1

Note 2.1

30.4.2015 Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 301 444 V1.2.2 
Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); Harmonisert 
EN for landmobile jordstasjoner (LMES) som anvender 
frekvensbåndene 1,5 GHz og 1,6 GHz til tale- og/eller 
datakommunikasjon og som dekker grunnleggende krav i 
R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 301 444 V1.2.1

Note 2.1 

30.9.2016 Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 301 447 V1.1.1
Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); Harmonisert EN 
for satellittjordstasjoner på fartøyer (ESVs); som opererer 
i 4/6 GHz-frekvensbåndet og som er allokert i den faste 
satellittjenesten (FSS) og som dekker grunnleggende kravene i 
R&TTE-direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 449 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Harmonisert EN for CDMA spredt spektrum 
basestasjoner som opererer i det celledelte båndet 450 MHz 
(CDMA 450) og 410, 450 og 870 MHz PAMR-båndene 
(CDMA-PAMR) som dekker grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 459 V1.4.1
Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); Harmonisert EN 
for Satellitt Interaktive Terminaler (SIT) og Satellitt bruker 
Terminaler (SUT) som sender mot satellitter i geostasjonære 
baner i frekvensbåndet 29,5 til 30,0 GHz og som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 301 459 V1.3.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.3.2009) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) standard for 
radioutstyr og tjenester; Del 1: Vanlige tekniske krav

EN 301 489-1 V1.8.1

Note 2.1

Dato utløpt
(30.6.2013)

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b)



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 68/72 5.12.2013

ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 
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Note 1

Artikkel i direktiv 1999/5/EF

ETSI EN 301 489-10 V1.3.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Standard for elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) 
for radioutstyr og tjenester; Del 10: Spesifikke betingelser for 
førstegenerasjon (CT1 og CT1+) og andregenerasjons (CT2) 
trådløst telefonutstyr

EN 301 489-10 V1.2.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.11.2005) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 489-11 V1.3.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Standard for elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) 
for radioutstyr og tjenester; Del 11: Spesifikke betingelser for 
bakkebaserte sendere i lydkringkastings tjeneste

EN 301 489-11 V1.2.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.11.2007) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 489-12 V2.2.2
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) standard 
for radioutstyr og tjenester; Del 12: Særlige krav til VSAT-
jordstasjoner i frekvens området 4 GHz til 30 GHz som 
benytter faste satellittjenester (FSS) 

EN 301 489-12 V1.2.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.6.2010) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 489-13 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Standard for elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) 
for radioutstyr og tjenester; Del 13: Spesifikke betingelser for 
privatradio og tilhørende utstyr (tale og ikke-tale) 

EN 301 489-13 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.11.2005) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 489-14 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Standard for elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) 
for radioutstyr og tjenester; Del 14: Spesifikke betingelser 
for analoge og digitale bakkebaserte sendere i fjernsyns-
kringkastings tjeneste

EN 301 489-14 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.7.2006) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 489-15 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Standard for elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) 
for radioutstyr og tjenester; Del 15: Spesifikke betingelser for 
kommersielt tilgjengelig amatør radioutstyr

EN 301 489-15 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.11.2005) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 489-16 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Standard for elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) 
for radioutstyr og tjenester; Del 16: Spesifikke betingelser for 
analogt utstyr for celledelt radiokommunikasjon, mobilt og 
bærbart

EN 301 489-16 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.11.2005) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 489-17 V2.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum-
saker (ERM); Elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) 
– standard for radioutstyr; Del 17: Særlige krav til 
bredbåndsdatatransmisjons systemer

EN 301 489-17 V1.3.2

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.10.2011) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 489-17 V2.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – standard 
for radioutstyr; Del 17: Særlige krav til bredbånds 
datatransmisjonssystemer

EN 301 489-17 V2.1.1

Note 2.1

31.5.2014 Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b)

ETSI EN 301 489-18 V1.3.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Standard for elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) 
for radioutstyr og tjenester; Del 18: Spesifikke betingelser for 
TETRA-utstyr

EN 301 489-18 V1.2.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.11.2005) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 
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Note 1

Artikkel i direktiv 1999/5/EF

ETSI EN 301 489-19 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Standard for elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) 
for radioutstyr og tjenester; Del 19: Spesifikke betingelser 
for mobile jordstasjoner som kun mottar (ROMES) og som 
opererer i 1,5 GHz-båndet og tilbyr data kommunikasjon

EN 301 489-19 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.11.2005) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 489-2 V1.3.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Standard for elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) 
for radioutstyr og tjenester; Del 2: Spesifikke betingelser for 
radio person søker utstyr

EN 301 489-2 V1.2.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.11.2005) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 489-20 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Standard for elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) 
for radioutstyr og tjenester; Del 20: Spesifikke betingelser for 
mobile jordstasjoner (MES) brukt i de mobile satellittjenester 
(MSS) 

EN 301 489-20 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.11.2005) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 489-22 V1.3.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Standard for elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) 
for radioutstyr og tjenester; Del 22: Spesifikke krav for 
bakkebasert VHF aeronautisk mobilt og stasjonært radioutstyr

EN 301 489-22 V1.2.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(28.2.2007) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 489-23 V1.5.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC) for 
radioutstyr og -tjenester; Del 23: Særlige vilkår for IMT-2000 
CDMA, direktespredt (UTRA og E-UTRA) basestasjonsradio 
(BS), repeater og tilhørende utstyr

EN 301 489-23 V1.4.1

Note 2.1

Dato utløpt
(31.8.2013)

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b)

ETSI EN 301 489-24 V1.5.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Elektromagnetisk kompatibilitets standard (EMC) 
for radioutstyr og -tjenester; Del 24: Særlige vilkår for IMT-
2000 CDMA direktespredt (UTRA og E-UTRA) for mobil og 
bærbar (UE) radio og tilhørende utstyr

EN 301 489-24 V1.4.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.7.2012) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 489-25 V2.3.2
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Standard for elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) 
for radioutstyr og tjenester; Del 25: Spesifikke betingelser for 
mobilstasjoner og tilhørende utstyr for IMT-2000 CDMA med 
flere bærebølger

EN 301 489-25 V2.2.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.4.2007) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 489-26 V2.3.2
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Standard for elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) 
for radioutstyr og tjenester; Del 26: Spesifikke betingelser for 
basestasjoner og tilhørende utstyr for IMT-2000 CDMA med 
flere bærebølger

EN 301 489-26 V2.2.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.4.2007) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 489-27 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Standard for elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) 
for radioutstyr og tjenester; Del 27: Spesifikke betingelser for 
ultralaveffekts aktive medisinske implantater (ULP-AMI) og 
beslektede perifere enheter (ULP-AMI-P) 

  Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 
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Note 1

Artikkel i direktiv 1999/5/EF

ETSI EN 301 489-28 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Standard for elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) 
for radioutstyr og tjenester; Del 28: Spesifikke betingelser for 
trådløse digitale videolinker

  Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 489-29 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) standard for 
radioutstyr som opererer i båndene 401 MHz til 402 MHz og 
405 MHz til 406 MHz; Del 29: Krav til utstyr for medisinske 
datatjenester (MEDS) 

  Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 489-3 V1.4.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Standard for elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) 
for radioutstyr og tjenester; Del 3: Spesifikke betingelser for 
kortdistanse utstyr (SRD) som opererer på frekvenser mellom 
9 kHz og 40 GHz

EN 301 489-3 V1.3.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.11.2005) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Elektromagnetisk kompatibilitets standard (EMC) 
for radioutstyr og -tjenester – Del 3: Særlige vilkår for 
kortdistanseutstyr (SRD) i frekvensbåndet 9 kHz–246 GHz

EN 301 489-3 V1.4.1

Note 2.1 

31.5.2015 Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 301 489-31 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Standard for elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) 
for radioutstyr og tjenester; Del 31: EMC for radioutstyr i 
båndet 9 til 315 kHz for ultralaveffekts aktive medisinske 
implantater (ULP-AMI) og beslektede perifere enheter (ULP-
AMI-P) 

  Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 489-32 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Standard for elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) 
for radioutstyr og tjenester; Del 32: Radaranvendelser for 
utforsking av grunn og vegger

  Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 489-33 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) for 
radioutstyr og -tjenester; Del 33: Spesielle forhold for Ultra 
Wide Bog (UWB) kommunikasjons utstyr

  Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 489-34 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrum saker 
(ERM); Elektro magnetisk kompatibilitets standard (EMC) for 
radioutstyr og -tjenester; Del 34: Særlige vilkår for ekstern 
strømkilde (EPS) for mobiltelefoner

  Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 489-34 V1.3.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Elektromagnetisk kompatibilitets standard (EMC) for 
radioutstyr og -tjenester; Del 34: Særlige vilkår for ekstern 
strømkilde (EPS) for mobil telefoner

EN 301 489-34 V1.1.1

Note 2.1

28.2.2014 Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b)

ETSI EN 301 489-34 V1.4.1 
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Elektromagnetisk kompatibilitets standard (EMC) for 
radioutstyr og –tjenester – Del 34: Særlige vilkår for ekstern 
strømkilde (EPS) for mobiltelefoner

EN 301 489-34 V1.3.1

Note 2.1 

28.2.2015 Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b)
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Note 1

Artikkel i direktiv 1999/5/EF

ETSI EN 301 489-4 V1.4.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) – standard 
for radioutstyr og -tjenester; Del 4: Særlige krav til faste 
radiolinjer, basestasjoner for bredbånds datatransmisjons-
systemer, tilhørende utstyr og tjenester

EN 301 489-4 V1.3.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.1.2011)

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 489-4 V2.1.1 
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Elektromagnetisk kompatibilitets standard (EMC) 
for radioutstyr og -tjenester – Del 4: Særlige vilkår for faste 
radiolinker og tilhørende utstyr

EN 301 489-4 V1.4.1

Note 2.1 

31.8.2014 Artikkel 3nr. 2 

ETSI EN 301 489-5 V1.3.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Standard for elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) 
for radioutstyr og tjenester; Del 5: Spesifikke betingelser for 
privat landmobil radio (PMR) og tilhørende utstyr (tale og 
ikke-tale) 

EN 301 489-5 V1.2.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.11.2005) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 489-50 V1.2.1 
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Elektromagnetisk kompatibilitets standard (EMC) 
for radioutstyr og -tjenester; Del 50: Særlige krav for 
basestasjoner for mobil kommunikasjon (BS), repeater og 
tilhørende utstyr

Artikkel 3(2) 

ETSI EN 301 489-6 V1.3.1
Elektro magnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) standard for 
radioutstyr og tjenester; Del 6: Spesifikke vilkår for digitalt 
håndholdt trådløst telekommunikasjons utstyr (DECT) 

EN 301 489-6 V1.2.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.5.2010) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 489-7 V1.3.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Standard for elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) 
for radioutstyr og tjenester; Del 7: Spesifikke betingelser for 
mobilt og bærbart radioutstyr og tilhørende utstyr for digitale 
celledelte radio telekommunikasjons systemer (GSM og DCS) 

EN 301 489-7 V1.2.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.1.2009) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 489-8 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Standard for elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) 
for radioutstyr og tjenester; Del 8: Spesifikke betingelser for 
GSM-basestasjoner

EN 301 489-8 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.11.2005) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 489-9 V1.4.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) standard 
for radioutstyr og tjenester; Spesifikke vilkår for trådløse 
mikrofoner, tilsvarende radiofrekvent audiolink utstyr, snorløst 
audio- og i-øret-monitorerings utstyr

EN 301 489-9 V1.3.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.8.2009) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 502 V10.2.1 
Globalt System for Mobil kommunikasjon (GSM); 
Harmonisert EN for basestasjonsutstyr, som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 301 502 V8.1.2

Note 2.1 

31.8.2014 Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 301 502 V9.2.1 
Globalt System for Mobil kommunikasjon (GSM); 
Harmonisert EN for basestasjonsutstyr, som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 301 511 V7.0.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.7.2012)

Artikkel 3 nr. 2
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Note 1

Artikkel i direktiv 1999/5/EF

ETSI EN 301 511 V9.0.2
Globalt system for mobilkommunikasjon (GSM); 
Harmonisert standard for mobilstasjoner i GSM 900- og GSM 
1800-båndene som dekker grunnleggende krav i artikkel 3.2 i 
R&TTE-direktivet (1999/5/EF) 

EN 301 511 V7.0.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.6.2004) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 526 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrumspørsmål 
(ERM); Harmonisert EN for CDMA spredt spektrum 
mobilstasjoner som opererer i det celledelte båndet 450 MHz 
(CDMA 450) og 410, 450 og 870 MHz PAMR båndene 
(CDMA-PAMR) som dekker grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 559-2 V1.1.2
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Kortholdsutstyr (SRD); Aktive medisinske implantater 
med lav effekt (LP-AMI) i frekvensbåndet 2483,5–2500 MHz; 
Del 2: Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i 
R&TTE-direktivets artikkel 3.2

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 301 681 V1.4.1
Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); Harmonisert EN 
for landmobile jordstasjoner (MES) i geostasjonære mobile 
satellittsystemer, herunder håndholdte jordstasjoner, for 
personlige satellittkommunikasjonsnett (S-PCN) i båndene 
1,5/1,6 GHz under mobile satellittjenester (MSS), som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

ETSI EN 301 721 V1.2.1
Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); Harmonisert 
EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets 
artikkel 3.2 for mobile jordstasjoner (MES) som tilbyr 
datakommunikasjon med lav bithastighet (LBRDC) og 
benytter satellitter i lav jordbane (LEO) som opererer under 
1 GHz

EN 301 721 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.3.2002) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 783-2 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrumsaker 
(ERM); Landmobil tjeneste; Kommersielt tilgjengelig 
radioamatørutstyr; Del 2: Harmonisert EN som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 301 783-2 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.9.2011)

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 796 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrumspørsmål 
(ERM); Harmonisert EN for CT1 og CT1+ trådløst 
telefonutstyr som dekker grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 797 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrumspørsmål 
(ERM); Harmonisert EN for CT2 trådløst telefonutstyr som 
dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 839-2 V1.3.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrumsaker 
(ERM); Radioutstyr med kort rekkevidde (SRD); Ultra 
laveffektsaktive medisinske implantater (ULP-AMI) og 
periferienheter (ULP-AMI-P) som opererer i frekvensbåndet 
402 MHz til 405 MHz; Del 2: Harmonisert EN som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 301 839-2 V1.2.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.6.2011)

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 840-2 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrumspørsmål 
(ERM); Trådløse digitale mikrofoner som opererer det 
CEPT-harmoniserte båndet 1785 MHz til 1800 MHz; Del 2: 
Harmonisert EN under R&TTE-direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 
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Note 1

Artikkel i direktiv 1999/5/EF

ETSI EN 301 841-3 V1.1.1 VHF luft-til-bakke Digital Link (VDL) 
Mode 2; Tekniske egenskaper og målemetoder for bakkebasert 
utstyr; Del 3: Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav 
i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 301 843-1 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrumspørsmål 
(ERM); Standard for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 
for maritimt radioutstyr og tjenester; Del 1: Felles tekniske 
krav

EN 301 843-1 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.3.2006) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 843-1 V1.3.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Elektromagnetisk kompatibilitets standard (EMC) for 
maritimt radioutstyr og -tjenester; Del 1: Felles tekniske krav

EN 301 843-1 V1.2.1

Note 2.1

31.5.2014 Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b)

ETSI EN 301 843-2 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrumspørsmål 
(ERM); Standard for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 
for maritimt radioutstyr og tjenester; Del 2: Spesifikke 
betingelser for radio telefon sendere og -mottakere

EN 301 843-2 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.3.2006) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 843-4 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Standard for elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) 
for maritimt radioutstyr og tjenester; Del 4: Spesifikke 
betingelser for smalbånds direkteskrivende (NBDP) 
NAVTEX- mottakere

EN 301 843-4 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.3.2006) 

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 843-5 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Standard for elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) 
for skipsradioutstyr og tjenester; Del 5: Spesifikke betingelser 
for MF/HF radiotelefon sendere og -mottakere

  Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 843-6 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og bruk av radiospektret 
(ERM); Standard om elektro magnetisk kompatibilitet (EMC) 
for skipsradioutstyr; Del 6: Spesifikke krav for jordstasjoner 
om bord på fartøyer i frekvensbånd over 3 GHz

  Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) 

ETSI EN 301 893 V1.6.1
Bredbåndsradioaksessnett (BRAN); 5 GHz RLAN med høy 
yteevne; Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i 
R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 301 893 V1.5.1

Note 2.1

Dato utløpt 
(31.12.2012)

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 301 893 V1.7.1
Bredbåndsradioaksessnett (BRAN); 5 GHz RLAN med høy 
yteevne; Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i 
R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 301 893 V1.6.1

Note 2.1

31.12.2014 Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 301 908-1 V5.2.1
IMT mobilnett; Harmonisert EN som dekker grunnleggende 
krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2; Del 1: Introduksjon og 
generelle krav

EN 301 908-1 V4.2.1

Note 2.1

Dato utløpt
(31.1.2013)

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 301 908-1 V6.2.1 
IMT mobilnett; Harmonisert EN som dekker grunnleggende 
krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2 – Del 1: Introduksjon 
og generelle krav

EN 301 908-1 V5.2.1

Note 2.1 

31.1.2014 Artikkel 3 nr. 2
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Note 1

Artikkel i direktiv 1999/5/EF

ETSI EN 301 908-10 V4.1.1
Elektro magnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Basestasjoner (BS), forsterkere og brukerutstyr 
(UE) for IMT-2000 tredjegenerasjons cellulare nett; Del 10: 
Harmonisert EN for IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) som 
dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 301 908-10 V2.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.4.2011) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 908-11 V5.2.1 
Basestasjoner (BS), Repeatere og brukerutstyr (UE) for IMT-
2000 tredjegenerasjons mobilnett; Del 11: Harmonisert EN 
for IMT-2000, CDMA direktespredt (UTRA FDD og E-UTRA 
FDD) (repeatere) som dekker grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 301 908-12 V4.2.1
Elektro magnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Basestasjoner (BS), forsterkere og brukerutstyr 
(UE) for IMT-2000 tredjegenerasjons cellulare nett; Del 12: 
Harmonisert EN for IMT-2000, CDMA multibærebølge 
(CDMA2000) (forsterkere) som dekker grunnleggende krav i 
R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 301 908-12 V3.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.11.2011) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 908-13 V5.2.1
IMT mobilnett; Harmonisert EN som dekker grunnleggende 
krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2; Del 13: Utviklet mobilt 
radioaksessnett (E-UTRA) brukerutstyr (UE)

EN 301 908-13 V4.2.1

Note 2.1

Dato utløpt
(31.1.2013)

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 301 908-14 V5.2.1
IMT mobilnett; Harmonisert EN som dekker grunnleggende 
krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2; Del 14: Utviklet mobilt 
radioaksessnett (E-UTRA) basestasjoner (BS)

EN 301 908-14 V4.2.1

Note 2.1

Dato utløpt
(31.1.2013)

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 301 908-15 V5.2.1
IMT mobilnett; Harmonisert EN som dekker grunnleggende 
krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2; Del 15: Utviklet 
universelt jordbasert radioaksess (E-UTRA FDD) (repeatere)

ETSI EN 301 908-16 V4.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Basestasjoner (BS), repeatere og brukerutstyr 
(UE) for IMT-2000 tredjegenerasjons cellulare nett; 
Del 16: Harmonisert EN for IMT-2000, utviklet CDMA 
multibærebølge ultra mobilt bredbånd (UMB) (UE) som 
dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 908-17 V4.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Basestasjoner (BS), repeatere og brukerutstyr 
(UE) for IMT-2000 tredjegenerasjons cellulare nett; 
Del 17: Harmonisert EN for IMT-2000, utviklet CDMA 
multibærebølge ultra mobilt bredbånd (UMB) (BS) som 
dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 908-18 V5.2.1 
Basestasjoner (BS), Repeatere og brukerutstyr (UE) for IMT-
2000 tredjegenerasjons mobilnett; Del 18: Harmonisert EN 
for multistandard-radio (UTRA, E-UTRA, GSM/EDGE) 
basestasjoner (BS) som dekker grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 301 908-18 V6.2.1 
IMT mobilnett; Harmonisert EN som dekker grunnleggende 
krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2 – Del 18: E-UTRA, 
UTRA og GSM/EDGE multistandard radio (MSR) basestasjon 
(BS)

EN 301 908-18 V5.2.1

Note 2.1 

31.8.2014 Artikkel 3 nr. 2
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Note 1

Artikkel i direktiv 1999/5/EF

ETSI EN 301 908-19 V5.2.1
IMT mobilnett; Harmonisert EN som dekker grunnleggende 
krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2; Del 19: OFDMA TDD 
WMAN (mobilt WiMAX) TDD brukerutstyr (UE)

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 301 908-19 V6.2.1 
IMT mobilnett; Harmonisert EN som dekker grunnleggende 
krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2 – Del 19: OFDMA 
TDD WMAN (mobilt WiMAX) TDD brukerutstyr (UE)

EN 301 908-19 V5.2.1

Note 2.1 

31.3.2015 Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 301 908-2 V5.2.1 
Basestasjoner (BS), Repeatere og brukerutstyr (UE) for IMT-
2000 tredjegenerasjons mobilnett; Del 2: Harmonisert EN for 
IMT-2000, CDMA direktespredt (UTRA FDD og E-UTRA 
FDD) (UE) som dekker grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 301 908-2 V5.4.1 
IMT mobile nett; Harmonisert EN som dekker grunnleggende 
krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2 – Del 2: CDMA direkte 
spredt (UTRA FDD) brukerutstyr (UE)

EN 301 908-2 V5.2.1

Note 2.1 

30.9.2014 Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 301 908-20 V5.2.1
IMT mobilnett; Harmonisert EN som dekker grunnleggende 
krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2; Del 20: OFDMA TDD 
WMAN (mobilt WiMAX) TDD basestasjoner (BS)

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 301 908-20 V6.2.1 
IMT mobilnett; Harmonisert EN som dekker grunnleggende 
krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2 – Del 20: OFDMA 
TDD WMAN (mobilt WiMAX) TDD basestasjoner (BS)

EN 301 908-20 V5.2.1

Note 2.1 

30.9.2014 Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 301 908-21 V5.2.1
IMT mobilnett; Harmonisert EN som dekker grunnleggende 
krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2; Del 21: OFDMA TDD 
WMAN (mobilt WiMAX) FDD brukerutstyr (UE)

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 301 908-22 V5.2.1
IMT mobilnett; Harmonisert EN som dekker grunnleggende 
krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2; Del 22: OFDMA TDD 
WMAN (mobilt WiMAX) FDD basestasjoner (BS)

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 301 908-3 V5.2.1 
Basestasjoner (BS), Repeatere og brukerutstyr (UE) for IMT-
2000 tredjegenerasjons mobilnett; Del 3: Harmonisert EN for 
IMT-2000, CDMA direktespredt (UTRA FDD og E-UTRA 
FDD) (BS) som dekker grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 301 908-4 V5.2.1
IMT mobilnett; Harmonisert EN som dekker grunnleggende 
krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2; Del 4: CDMA Multi-
Carrier (cdma2000) brukerutstyr (UE)

EN 301 908-4 V4.2.1

Note 2.1

Dato utløpt
(30.6.2013)

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 301 908-5 V5.2.1
IMT mobilnett; Harmonisert EN som dekker grunnleggende 
krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2; Del 5: CDMA Multi-
Carrier (cdma2000) basestasjoner (BS)

ETSI EN 301 908-6 V5.2.1 
Basestasjoner (BS), Repeatere og brukerutstyr (UE) for IMT-
2000 tredjegenerasjons mobilnett; Del 6: Harmonisert EN 
for IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD og E-UTRA TDD) 
(UE) som dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets 
artikkel 3.2

Artikkel 3 nr. 2
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Note 1

Artikkel i direktiv 1999/5/EF

ETSI EN 301 908-7 V5.2.1 
Basestasjoner (BS), Repeatere og brukerutstyr (UE) for IMT-
2000 tredjegenerasjons mobilnett; Del 7: Harmonisert EN 
for IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD og E-UTRA TDD) 
(BS) som dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets 
artikkel 3.2

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 301 908-8 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Basestasjoner (BS) og brukerutstyr (UE) for IMT-
2000 tredje generasjons celledelte nett: Del 8: Harmonisert 
EN for IMT-2000, TDMA med en bærebølge (UWC 136) 
(UE) som dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets 
artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 908-9 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Basestasjoner (BS) og brukerutstyr (UE) for IMT-
2000 tredje generasjons celledelte nett: Del 9: Harmonisert 
EN for IMT-2000, CDMA med en bærebølge (UWC 136) 
(BS) som dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets 
artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 929-2 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); VHF-sendere og -mottagere som kyststasjoner 
for GMDSS og andre applikasjoner i de maritime mobile 
tjenester; Del 2: Harmonisert EN under artikkel 3.2 i R&TTE-
direktivet

EN 301 929-2 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.11.2008) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 301 997-2 V1.1.1
Overføring og multipleksing (TM); Multipunktutstyr; 
Radioutstyr til bruk i trådløse multimediesystemer (MWS) i 
frekvensbåndet 40,5 GHz til 43,5 GHz; Del 2: Harmonisert 
EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets 
artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 017-2 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Senderutstyr for den amplitudemodulerte (AM) 
lydkringkastings tjenesten; Del 2: Harmonisert EN som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 018-2 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Senderutstyr for den frekvensmodulerte (FM) 
radio kringkastings tjeneste; Del 2: Harmonisert EN under 
artikkel 3.2 i R&TTE-direktivet

EN 302 018-2 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.11.2007) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 054-2 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Meteorologiske hjelpemidler (Met Aids); Radiosonder 
til bruk i frekvensområdet 400,15 kHz til 406 MHz med 
effektnivåer opp til 200 mW; Del 2: Harmonisert EN som 
dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 064-2 V1.1.1
Elektro magnetisk kompatibilitet og radiospektrum-
spørsmål (ERM); Trådløse videolinjer (WVL) som opererer 
frekvensbåndet 1,3 GHz til 50 GHz; Del 2: Harmonisert EN 
under R&TTE-direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 
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Note 1

Artikkel i direktiv 1999/5/EF

ETSI EN 302 065 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Utstyr med kort rekkevidde (SRD) som bruker ultra 
bredbåndsteknologi (UWB) for kommunikasjonsformål; 
Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2

EN 302 065 V1.1.1

Note 2.1

Dato utløpt
(30.6.2012)

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 302 066-2 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Kortdistanseutstyr (SRD); Radaranvendelser for 
undersøking av grunn og vegger; Del 2: Harmonisert EN som 
dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 302 066-2 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.11.2009) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 077-2 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Senderutstyr for den bakkebaserte digitale lyd-
kringkastings tjenesten (T-DAB); Del 2: Harmonisert EN under 
artikkel 3.2 i R&TTE-direktivet

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 186 V1.1.1
Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); Harmonisert 
EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets 
artikkel 3.2 for mobile satellitt jordstasjoner i luftfartøy (AESs) 
som opererer i frekvensbåndene 11/12/14 GHz

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 194-2 V1.1.2
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Navigasjonsradar til bruk på kanaler; Del 2: 
Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 195-2 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Radioutstyr i frekvensbåndet 9 kHz til 315 kHz 
for ultra lavstyrket medisinsk implantasjons tilbehør; Del 2: 
Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE- 
direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 208-2 V1.4.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Utstyr for radiofrekvensidentifikasjon i 
frekvensområdet 865 MHz til 868 MHz med effektnivå opptil 
2 W; Del 2: Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i 
R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 302 208-2 V1.3.1

Note 2.1

Dato utløpt
(31.8.2013)

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 302 217-2-2 V1.3.1
Faste radiosamband; Egenskaper og krav til punkt-til-punkt-
utstyr og -antenner; Del 2-2: Digitale systemer som opererer 
i frekvens bånd hvor frekvens koordinasjon er påkrevet; 
Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2

EN 302 217-2-2 
V1.2.3

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.1.2011 )

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 217-2-2 V1.4.1
Faste radiosamband; Egenskaper og krav for punkt-til-
punkt-utstyr og -antenner; Del 2-2: Digitale systemer for 
bruk i frekvensbånd der frekvenskoordinasjon anvendes; 
Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2

EN 302 217-2-2 
V1.3.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.9.2012) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 217-2-2 V2.1.1 
Faste radiosystem; Egenskaper for og krav til punkt-til-punkt-
utstyr og antenner – Del 2-2: Digitale system i frekvensbånd 
hvor frekvenskoordinering anvendes; Harmonisert EN som 
dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 302 217-2-2 
V1.4.1

Note 2.1 

31.3.2015 Artikkel 3 nr. 2
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Note 1

Artikkel i direktiv 1999/5/EF

ETSI EN 302 217-3 V1.3.1
Faste radiosamband; Egenskaper og krav for punkt-til-
punktutstyr og -antenner; Del 3: Utstyr som opererer i 
frekvensbånd for både frekvens koordinert og ukoordinert 
bruk; Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i 
R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 302 217-3 V1.2.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.4.2011)

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 217-3 V2.1.1 
Faste radiosystem; Egenskaper for og krav til punkt-til-punkt-
utstyr og antenner; Del 3: Utstyr i frekvensbånd hvor det kan 
forekomme bruk både med og uten frekvenskoordinering; 
Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2

EN 302 217-3 V1.3.1

Note 2.1 

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 302 217-4-2 V1.5.1
Faste radiosamband; Egenskaper og krav til punkt-til-punkt-
utstyr og -antenner; Del 4-2: Antenner; Harmonisert EN som 
dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 302 217-4-2 
V1.4.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.10.2011)

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 245-2 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Senderutstyr for kring kastings tjenesten Digital Radio 
Mondiale (DRM); Del 2: Harmonisert EN under artikkel 3.2 i 
R&TTE- direktivet

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 248 V1.1.2
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Navigasjonsradar for bruk ombord på ikke-SOLAS 
fartøyer; Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i 
R&TTE-direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 264-2 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Innretninger med kort rekkevidde; Veitransport- og 
trafikk telematikk (RTTT); Radarutstyr med kort rekkevidde 
i båndet mellom 77 og 81 GHz; Del 2: Harmonisert EN som 
dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 288-2 V1.3.2
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Kortdistanse utstyr; Veitransport og trafikk telematikk 
(RTTT); Kortdistanse radarutstyr som opererer i 24 GHz-
området; Del 2: Harmonisert EN som dekker grunnleggende 
krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 302 288-2 V1.2.2

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.10.2010)

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 288-2 V1.6.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumspørsmål 
(ERM); Kortdistanseutstyr; Veitransport- og trafikktelematikk 
(RTTT); Kortdistanse radarutstyrsom opererer i 24 GHz-
området; Del 2: Harmonisert EN som dekker grunnleggende 
krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 302 288-2 V1.3.2

Note 2.1

31.12.2013
 

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 302 291-2 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Kortdistanse utstyr (SRD); kortdistanse induktivt 
datakommunikasjons utstyr som opererer i 13,56 MHz; Del 2: 
Harmonisert EN under artikkel 3.2 i R&TTE-direktivet

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 296-2 V1.2.1 
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Senderutstyr for bakkesendt digital-TV (DVB-T); 
Del 2: Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i 
R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 302 296 V1.1.1

Note 2.1

Dato utløpt
(28.2.2013)

Artikkel 3 nr. 2
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Note 1

Artikkel i direktiv 1999/5/EF

ETSI EN 302 297 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Senderutstyr for analog fjernsyns kringkastings-
tjeneste; Harmonisert EN under artikkel 3.2 i R&TTE-
direktivet

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 326-2 V1.2.2
Faste radiosystemer; Multipunktsutstyr og antenner; Del 2: 
Harmonisert EN som dekker de vesentligste krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2 for multi punkt radio utstyr

EN 302 326-2 V1.1.2

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.3.2009) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 326-3 V1.3.1
Radiolinjesystemer; Multipunktutstyr og antenner; Del 3: 
Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2 for multipunkt radio antenner

EN 302 326-3 V1.2.2

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.10.2009) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 340 V1.1.1
Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); Harmonisert 
EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets 
artikkel 3.2 for satellittjordstasjoner ombord på fartøyer 
(ESVs) som opererer i frekvensbåndene 11/12/14 GHz allokert 
til den faste satellittjenesten (FSS) 

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 372-2 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Kortdistanseutstyr (SRD); Utstyr for deteksjon og 
manøvrering; Radar for nivåmåling i tanker (TLPR) som 
opererer i frekvensbåndene 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 
61 GHz og 77 GHz; Del 2: Harmonisert EN som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 302 372-2 V1.1.1

Note 2.1

Dato utløpt 
(30.11.2012)

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 302 426 V1.1.1
Elektro magnetisk kompatibilitet og radio spektrum-
spørsmål (ERM); Harmonisert EN for CDMA fordelt 
spektrumforsterkere som opererer i det celledelte båndet 
450 MHz (CDMA450) og i PAMR båndene 410, 450 og 
870 MHz (CDMA PAMR) som dekker grunnleggende krav i 
R&TTE direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 435-2 V1.3.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Kortholdsutstyr (SRD); Tekniske karakteristikker 
for SRD utstyr som bruker ultrabredbånd teknologi (UWB); 
Utstyr for analyse og klassifisering av bygningsmateriale 
som opererer i frekvensbånd fra 2,2 GHz til 8,5 GHz; Del 2: 
Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2

EN 302 435-2 V1.2.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.9.2011)

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 448 V1.1.1
Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); Harmonisert EN for 
sporing av jordstasjoner om bord på tog (ESTs) som opererer 
frekvensbåndene 14/12 GHz og som dekker grunnleggende 
krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 454-2 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibiltet og radio spektrum saker 
(ERM); Meteorologiske hjelpemidler; Radiosonder til 
bruk i frekvensområdet 1668,4 MHz til 1690 MHz; Del 2: 
Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 
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Note 1

Artikkel i direktiv 1999/5/EF

ETSI EN 302 480 V1.1.2
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum-
saker (ERM); Harmonisert EN for GSM ombord på 
luftfartssystemer som dekker grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 498-2 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Kortdistanseutstyr (SRD); Tekniske egenskaper for 
kortdistanse utstyr som anvender ultra bredbånds teknologi 
(UWB); Anvendelses områder for el-verktøy som identifiserer 
og karakteriserer gjenstander i frekvensbåndet fra 2,2 GHz til 
8,5 GHz; Del 2: Harmonisert EN som dekker grunnleggende 
krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 500-2 V2.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrum spørsmål 
(ERM); Kortdistanse utstyr (SRD) som anvender ultra-
bredbånds teknologi (UWB); Lokasjons sporings utstyr som 
opererer i frekvensområdet fra 6 GHz til 9 GHz; Del 2: 
Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2

EN 302 500-2 V1.2.1

Note 2.1 

Dato utløpt 
(31.7.2012) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 502 V1.2.1
Bredbånds radioaksessnett (BRAN); 5,8 GHz faste bredbånds 
data overførings systemer; Harmonisert EN som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 302 502 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.3.2010) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 510-2 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Radioutstyr i frekvensområdet 30 MHz til 37,5 MHz 
for ultra lavstyrket aktivt medisinske membran implanter og 
tilbehør; Del 2: Harmonisert EN som dekker grunnleggende 
kravene i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 536-2 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); Kortholdsutstyr (SRD); Radioutstyr i frekvensområdet 
315 kHz til 600 kHz; Del 2: Harmonisert EN som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 537-2 V1.1.2
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum spørsmål 
(ERM); kortdistanse utstyr (SRD); medisinske data-
kommunikasjons systemer med ultralav sendereffekt som 
anvender frekvenser mellom 401 MHz og 402 MHz eller 
frekvenser mellom 405 MHz og 406 MHz; Del 2: Harmonisert 
EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets 
artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 544-1 V1.1.2
Overføringssystemer for bredbåndsdata i frekvensbåndet 
2500–2690 MHz; Del 1: TDD basestasjoner; Harmonisert 
EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets 
artikkel 3.2

EN 302 544-1 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.9.2011)

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 544-2 V1.1.1
Bredbåndsdataoverføringssystemer som opererer i 
frekvensbåndet mellom 2500 MHz og 2690 MHz; Del 2: 
TDD-stasjoner i brukerutstyr; Harmonisert EN som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 



5.12.2013 Nr. 68/85EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standarden

Note 1

Artikkel i direktiv 1999/5/EF

ETSI EN 302 561 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Landmobile tjenester; Radioutstyr som benytter 
konstant eller ikke konstant gruppe modulasjon og som 
opererer i kanalbånd bredde av 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz eller 
150 kHz; Harmonisert EN som dekker de vesentligste krav i 
R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 302 561 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.8.2011)

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 567 V1.1.1
Bredbåndsradioaksessnett (BRAN); 60 GHz multi-gigabit 
WAS/RLAN systemer; Harmonisert EN som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 567 V1.2.1
Bredbåndsradioaksessnett (BRAN); 60 GHz multi-gigabit 
WAS/RLAN systemer; Harmonisert EN som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 302 567 V1.1.1

Note 2.1

Dato utløpt
(31.10.2013

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 302 571 V1.1.1
Intelligente transportsystemer (ITS); Radio kommunikasjons-
utstyr som opererer i 5855 MHz til 5925 MHz-frekvensbåndet; 
Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 574-1 V1.1.1
Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); Harmonisert 
standard for satellitt jordstasjoner for MSS i frekvensbåndene 
1980 MHz til 2010 MHz (jord til rom) og 2170 MHz 
til 2200 MHz (rom til jord); Del 1: Komplementær 
bakkekomponent (CGC) for bredbåndssystemer; Harmonisert 
EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets 
artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 574-2 V1.1.1
Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); Harmonisert EN for 
satellittjordstasjoner for MSS i frekvensbåndene 1980 MHz 
til 2010 MHz (jord til rom) og 2170 MHz til 2200 MHz (rom 
til jord); Del 2: Brukerutstyr (UE) for bredbåndssystemer; 
Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 574-3 V1.1.1
Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); Harmonisert 
standard for satellitt jordstasjoner for MSS i frekvensbåndene 
1980 MHz til 2010 MHz (jord til rom) og 2170 MHz 
til 2200 MHz (rom til jord); Del 3: Brukerutstyr (UE) 
for smalbåndssystemer; Harmonisert EN som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 608 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Kortholdsutstyr (SRD); Radiosystemer for Eurobalise 
togsystemer; Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav 
i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 609 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Kortholdsutstyr (SRD); Radiosystemer for Euroloop 
togsystemer; Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav 
i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 
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standarden

Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standarden

Note 1

Artikkel i direktiv 1999/5/EF

ETSI EN 302 617-2 V1.1.1 
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Bakkebaserte UHF radiosendere, -mottakere og 
-sendere/mottakere for UHF luftfartsradio som anvender 
amplitudemodulasjon; Del 2: Harmonisert EN som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 302 623 V1.1.1
Bredbånds trådløst aksessutstyr (BWA) i frekvensbåndet 
3400 MHz til 3800 MHz; Mobile terminalstasjoner; 
Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 625 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Bredbåndsutstyr i 5 GHz-båndet til katastrofehjelp 
(BBDR); Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i 
R&TTE-direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 645 V1.1.1
Elektro magnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Utstyr med kort rekkevidde; Globale satellitt-
navigasjons systemer (GNSS) repeatere; Harmonisert EN som 
dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 686 V1.1.1 
Intelligente transportsystemer (ITS); Radio kommunikasjons-
utstyr som opererer i frekvensbåndet 63 GHz til 64 GHz; 
Harmonisert EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 302 729-2 V1.1.2
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum-
saker (ERM); Kortdistanse utstyr (SRD); Radarutstyr for 
nivåsondering (LPR) som opererer i frekvensbåndene 6 GHz 
til 8,5 GHz, 24,05 GHz til 26,5 GHz, 57 GHz til 64 GHz, 
75 GHz til 85 GHz; Del 2: Harmonisert EN som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 302 752 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum saker 
(ERM); Aktiv radarreflektor; Harmonisert EN som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

  Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 774 V1.1.1 
Trådløse bredbåndsaksessystemer (BWA) i frekvensbåndet 
3400 MHz til 3800 MHz; Basestasjoner; Harmonisert EN som 
dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 302 774 V1.2.1
Trådløse bredbåndsaksessystemer (BWA) i frekvensbåndet 
3400 MHz til 3800 MHz; Basestasjoner; Harmonisert EN som 
dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

EN 302 774 V1.1.1

Note 2.1

31.12.2013 Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 302 858-2 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Veitransport og trafikktelematikk (RTTT); Kort-
distanseradarutstyr i frekvensbåndet 24,05 GHz til 24,25 GHz 
for bilbruk; Del 2: Harmonisert EN som dekker grunnleggende 
krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

Artikkel 3 nr. 2
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standarden

Note 1

Artikkel i direktiv 1999/5/EF

ETSI EN 302 885-2 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Bærbart Very High Frequency (VHF) 
radiotelefonutstyr for maritim mobiltjeneste i VHF-bånd med 
integrert håndholdt klasse D DSC; Del 2: Harmonisert EN som 
dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 302 885-3 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Bærbart Very High Frequency (VHF) radio telefon-
utstyr for maritim mobil tjeneste i VHF-bånd med integrert 
håndholdt klasse D DSC; Del 3: Harmonisert EN som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 302 961-2 V1.2.1 
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Maritime Personal Homing Beacon i intervallet 
121,5 MHz for søk- og redningsformål; Del 2: Harmonisert 
EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets 
artikkel 3.2

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 302 977 V1.1.2
Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); Harmonisert EN for 
kjøretøys monterte jordstasjoner (VMES) i frekvensbåndene 
14/12 GHz som dekker grunnleggende krav i R&TTE-
direktivets artikkel 3.2

 Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 302 998-1 V1.1.1 
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Senderutstyr for mobil-TV for å skaffe multimedia 
multicasttjeneste; Del 1: Harmonisert EN som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2, 
generelle krav

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 302 998-2 V1.1.1 
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Senderutstyr for mobil-TV for å skaffe multimedia 
multicasttjeneste; Del 2: Harmonisert EN som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2, 
testforberedelser for sendere som anvender OFDM-teknologi

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 303 035-1 V1.2.1
Harmonisert EN for TETRA-utstyr som dekker grunnleggende 
krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2; Del 1: Tale pluss data 
(V+D) 

EN 303 035-1 V1.1.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.9.2003)

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 303 035-2 V1.2.2
Harmonisert EN for TETRA-utstyr som dekker grunnleggende 
krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2; Del 2: Direkte modus-
operasjon (DMO) 

EN 303 035-2 V1.2.1

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.10.2004) 

Artikkel 3 nr. 2 

ETSI EN 303 084 V1.1.1 
Ground Based Augmentation System (GBAS) VHF bakke-
luft Data Broadcast (VDB); Tekniske spesifikasjoner og 
målemetoder for bakkebasert utstyr; Harmonisert EN som 
dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 303 213-6-1 V1.1.1
Avansert styrings- og kontrollsystem for bakketrafikk 
(A-SMGCS); Del 6: Harmonisert EN som dekker 
grunnleggende krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2 for 
installerte sensorer for overvåking av bakkebevegelser; 
Underavsnitt 1: X-bånd-sensorer som bruker pulssignaler og 
sendereffekt opp til 100 kW

Artikkel 3 nr. 2
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standarden

Note 1

Artikkel i direktiv 1999/5/EF

ETSI EN 303 978 V1.1.2
Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); Harmonisert 
standard for jordstasjoner på mobile plattformer 
(ESOMP) som sender mot satellitter i geostasjonær bane i 
frekvensbåndene 27,5–30,0 GHZ, som dekker grunnleggende 
krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2

Artikkel 3 nr. 2

ETSI EN 305 550-2 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker 
(ERM); Kort distanseutstyr (SRD); Radioutstyr for anvendelse 
i frekvensbåndet 40 GHz til 246 GHz; Del 2: Harmonisert 
EN som dekker grunnleggende krav i R&TTE-direktivets 
artikkel 3.2

Artikkel 3 nr. 2

ETSI ETS 300 487/A1 ED.1
Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); Mobile jordstasjoner 
som kun mottar (ROMES) og som tilbyr data kommunikasjon i 
1,5 GHz-båndet; Radio frekvens spesifikasjoner

  Artikkel 3 nr. 2 

(1) ESO (europeisk standardiseringsorgan):
CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tlf. +32 2 550 08 11, faks +32 2 550 08 19 (http://www.cen.eu)
CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tlf. +32 2 519 68 71, faks +32 2 519 69 19 (http://www.cenelec.eu) 
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tlf. +33 4 92 94 42 00, faks +33 4 93 65 47 16 (http://www.etsi.eu)

Note 1: Generelt vil opphørsdatoen for antakelse om samsvar være datoen for tilbaketrekking (”dow”) 
fastsatt av det europeiske standardiseringsorgan, men brukere av disse standardene gjøres 
oppmerksom på at det i visse unntakstilfeller kan være en annen dato.

Note 2.1: Den nye (eller endrede) standarden har samme omfang som den erstattede standarden. 
På den angitte datoen opphører den erstattede standarden å gi antakelse om samsvar med 
grunnleggende eller andre krav i relevante deler av Unionens regelverk.

Note 2.2: Den nye standarden har et videre omfang enn den erstattede standarden. På den angitte datoen 
opphører den erstattede standarden å gi antakelse om samsvar med grunnleggende eller andre 
krav i relevante deler av Unionens regelverk.

Note 2.3: Den nye standarden har et snevrere omfang enn den erstattede standarden. På den angitte datoen 
opphører den (delvis) erstattede standarden å gi antakelse om samsvar med grunnleggende 
eller andre krav i relevante deler av Unionens regelverk, for de produkter eller tjenester som 
omfattes av den nye standarden. Antakelse om samsvar med grunnleggende eller andre krav i 
relevante deler av Unionens regelverk for produkter eller tjenester som fortsatt omfattes av den 
(delvis) erstattede standarden, men som ikke omfattes av den nye standarden, er ikke berørt.

Note 3: Når det gjelder endringsblader, er referansestandarden EN CCCCC:YYYY samt dens 
eventuelle tidligere endringsblader og et eventuelt nytt, angitt endringsblad. Den erstattede 
standarden (kolonne 3) består derfor av EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere 
endringsblader, men uten det nye, angitte endringsbladet. På den angitte datoen opphører 
den erstattede standarden å gi antakelse om samsvar med grunnleggende eller andre krav i 
relevante deler av Unionens regelverk.
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Merk:

– Videre kan standarder som offentliggjøres i henhold til direktiv 2006/95/EF, 2004/108/EF, 90/385/
EØF og 93/42/EØF brukes for å påvise samsvar med artikkel 3.1.a og 3.1.b i direktiv 1999/5/EF.

– Det antas at produkter etterkommer direktivet når de oppfyller kravene til deres tiltenkte bruk.

– Opplysninger om standardenes tilgjengelighet kan fås ved henvendelse enten til de europeiske 
standardiseringsorganene eller de nasjonale standardiseringsorganene som er oppført på en liste 
som er offentliggjort i Den europeiske unions tidende i samsvar med artikkel 27 i forordning (EU) 
nr. 1025/2012.

– Standarder vedtas av de europeiske standardiseringsorganisasjonene på engelsk (CEN og CENELEC 
publiserer også på fransk og tysk). Deretter oversetter de nasjonale standardiseringsorganene titlene 
på standardene til alle de påkrevde språkene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. 
Europakommisjonen og EFTA-sekretariatet påtar seg intet ansvar for at titlene som er blitt framlagt 
for publisering i Den europeiske unions tidende og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, 
er korrekte.

– Henvisninger til rettelser ”… /AC:YYYY” offentliggjøres bare som informasjon. En rettelse fjerner 
trykkfeil og språkfeil eller lignende feil fra teksten i en standard og kan dreie seg om en eller flere 
språkutgaver (engelsk, fransk og/eller tysk) av en standard som et europeisk standardiseringsorgan 
har vedtatt.

– Offentliggjøring av referansene i Den europeiske unions tidende og EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende betyr ikke at standardene foreligger på alle offisielle EØS-språk.

– Denne listen erstatter alle tidligere lister offentliggjort i Den europeiske unions tidende og EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende. Europakommisjonen sørger for ajourføring av listen. 

– Ytterligere opplysninger om harmoniserte standarder og andre europeiske standarder finnes på 
Internett på adressen 

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm




